
 درمان ساده عالمتی )ویژه بهورزان(درس بوکلت 

 

 2493سال   -آموزش بهورزی استان گیالن  مراکز

حه
صف

 

 اقدامات
حه 

صف
 

 معاینات اختصاصی

حه
صف

 

 ارزیابی و طبقه بندی و مشکل احتمالی و توصیه ها

حه
صف

 

 معاینات عمومی

حه
صف

 

 مقدمه

43 
پایین آوردن 
 درجه حرارت

پوست ( و نحوه گرفتن نمونه خلط -معاینات ) شکم   42  5 ضعف عمومی 7 
 حال عمومی بررسی

 
 راهنما 2

تورم پا ( –مفاصل  -کمر–معاینات ) گردن  43    6 خستگی 8 
 کنترل عالیم حیاتی

 
3-3  تعاریف کوتاه 

چشم ( و بینایی سنجی –دهان و دندان  –گوش  –معاینات )گلو  44        کم خونی 9 

     تب 21    

     شکم درد 22    

     یبوست 23    

     نفخ 24    

     استفراغ 23    

     اسهال 25    

     سردرد 26    

     گوش درد 27    

     گلودرد 28    

     سرفه 29    

     دردمفاصل 31    

     درد کمر 32    

     درد یا خشکی گردن 33    

     بیماریهای پوستی 34    

     اسیب های شایع دهان 33    

دندانمشکل  35          

     تنگی نفس 36    

     درد قفسه سینه 37    

     تپش قلب 38    

     مشکالت بینایی 39    

     آزردگی چشم 41    



 کنندگانتهیه 

 

 

 گرد آورندگان:

 استان گیالن( –فریبا بهمن پور                             )مربی پرستاری شهرستان الهیجان  -

 استان گیالن ( –معصومه محمد ولی زاده                  )مربی پرستاری شهرستان رشت  -

 استان گیالن( –علیرضا یوسف زاده                       )بهورز خانه بهداشت راسته کنار رشت  -

-  

 2494دی ماه  باهمکاری مربیان مراکز آموزش بهورزی استان گیالنبازنگری مجدد  -

 

 زیر نظر :

 )دکتر حسین رحیمی                        )معاون فنی مرکز بهداشت استان گیالن 

 )خدیجه طاهری                             )کارشناس مسئول آموزش بهورزی استان گیالن 

 

 

 

 

 

 

 



  راهنما:
حتما  سال طبق بوکلت مانا عمل می شود. 5و باید توجه داشت که مراجعین بیمار زیر  ارائه گردیده است جهت افراد بزرگسال خدمات درمان ساده عالمتی در خانه بهداشت اضر به منظور کمک به شما در ارائهمجموعه ح

 عالمتی را مطالعه کنید . از این مجموعه، کتاب درمانهای ساده قبل از استفاده

سب را به کار بیمار را ارزیابی کنید وبر اساس عالیم و نشانه ها گروه بندی کنید و در انتها براساس گروه بندی انجام گرفته اقدامات و توصیه ها منا -قبل از هر اقدامی از بیمار شرح حال گرفته ، معاینات را بعمل آورید -

 بندید.

 ز هر اقدامی از بیمار شرح حال بگیرید.قبل ا -2خانه شماره 

 بعد از گرفتن شرح حال از بیمار معاینات الزم انجام می شود. -3خانه شماره 

 بر اساس نتایج شرح حال و معاینه  عالیم و نشانه ها گروه بندی می شود. -4خانه شماره 

 مشکالت احتمالی بررسی میشود-3خانه شماره 

 ات و توصیه های الزم انجام می شودگروه بندی عالیم و نشانه ها اقدامبر حسب نتیجه -5خانه شماره 

 

 

 

 

 

 

 مفهوم رنگ ها:

 ساعت  باید پیگیری شود. 33رنگ قرمز: نشان دهنده ارجاع فوری می باشد که بعد از 

 رنگ زرد:نشان دهنده ارجاع غیر فوری )ویزیت پزشک در خانه بهداشت( می باشد که پیگیری آن با نظر پزشک متفاوت است

  شود می ارجاع فوری یا غیر فوری داده و در صورت عدم بهبودی بیمار بعد از پیگیری با توجه به حال عمومینشان دهنده اقدامات بهورز که شامل آموزش یا دادن دارو طبق دارو نامه بهورز می باشد رنگ سبز:

  

 اقدامات و توصیه ها مشکالت احتمالی عالئم ونشانه ها
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 معاینات شرح حال
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 مقدمه



 تعریف کوتاهی از شکایت های بیماران مراجعه کننده به خانه بهداشت براساس کتاب درمانهای ساده عالمتی:

 :ضعف عمومی-

 هر بیماری باشد.ضعف عمومی یک بیماری نیست بلکه یک شکایت به از دست دادن قوای عضالنی  که می تواند شکایت آغازین 

 خستگی: -

 د نیاز به بررسی داردخستگی مانع انجام فعالیتها ی روزمره فرد می شو ار بدون استراحت امری طبیعی است ولی در صورتی که هیچ علت واضحی برای خستگی وجود نداشته باشد وخستگی بعد از فعالیت بدنی یا دوره های طوالنی مدت ک

 کم خونی: -

 از حد احتیاج بدن استکمتر یعنی مقدار آهن در رژیم غذایی آهن است.کم خونی کمبودعلت .مهمترین ست وقتی همو گلوبین کم باشد،رسیدن اکسیژن به بافتها دشوارمی شوداینکه مقدار همو گلوبین در خون کم اکم خونی یعنی  

 تب:-

 اما معموال نشان دهنده آن است که بدن در حال مبارزه با یک عفونت می باشد.که عالمت بسیاری از بیماریها می باشد. راد باشدیگدرجه سانت 48تب به حالتی گفته می شود که دمای بدن بیشتر از 

 شکم درد:-

طرناک باشد بعضی از انواع درد های دی به شمار می رود و ممکن است با هیچگونه ضایعه عفونی همراه نبوده و یا بر عکس از تظاهرات یک بیماری شدید و خ شکم درد از عالیم بیماریها ی متعد
 شکمی موقتی و زود گذر و بعضی از آنها نیز مزمن هستند.

 استفراغ:-

 اد شود.اما ممکن است بدنبال بعضی از بیماریهای دستگاه گوارش ،میگرن و ... نیز ایجا زیاده روی در مصرف غذاهای چرب روی می دهد.معده در اثر عفونت ی استفراغ معموال به خاطر تحریک

 نفخ:-

و همچنین  بلعیدن هوا موقع غذا خوردن  می کند.معموال نفخ به خاطره از راه مقعد این عالیم را بهتر.دفع گاز دستگاه گوارش چه از راه دهان و چعث ناراحتی و احساس باد کردن شودنفخ دستگاه گوارش می تواند با

 خوب هضم نشدن مواد غذایی در روده ایجاد می شود.

 یبوست:-

 فیبر در رژیم غذایی بوجود می آیدهای پر مصرف کم مایعات یا غذاکه معموال به علت  کم شده باشد یبوست حالتی است که دفعات اجابت مزاج کمتر از حد معمول ویا حجم مدفوع نسبت به قبل برای آن فرد

 اسهال:-

ساعت طول  38از  کمتربه عفونتهای ویروسی اتفاق می افتد و   مدفوع بسیار شل یا آبکی است که اغلب با درد و انقباض عضالت قسمت پایینی شکم )دل پیچه( همراه است و در بسیاری از موارد بخاطر ابتالمکرر دفع 
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 سر درد:-

ین بار طی یک هفته  ساعت طول بکشد  و با مصرف مسکن بر طرف نشود و یا چند 33ود اگر سر درد شدید باشد  ویا بیش از سر درد ممکن است بعلت فشار های عصبی روزانه یا خستگی ایجاد ش

 تکرار شود بایستی مورد توجه قرار گیرد.

 گوش درد:-

 طر عفونت مجرای گوش یا گوش میانی ایجاد می شود. باشد.درد معموال بخاخوشایند  متفاوت  شدید و ناتیز و م و درد زق زق کننده گرفته تا دردی درد گوش می تواند از یک احساس مبه

 سرفه: -

. یعترین علتهای سرفه سر ما خوردگی،سیگار کشیدن،آسم  یا ورود یک جسم خارجی به گلو می باشد سرفه پاسخ بدن به تحریک یا التهاب ریه یا گلو است .سرفه ممکن است خلط دار یا خشک باشد.شا

 است سرفه طول کشیده و نشانه نوعی بیماری جدی دستگاه تنفسی مثل تومور باشد.گاهی ممکن 

 :درد مفاصل-

 .بررسی شودکه باید باشد  می تواند نشانه ای از بیماری زمینه ای جدیمفصل ت  درد طوالنی مدبا وجود این آسیب های خفیف است از مفاصل و یا استفاده بیش از حد بعلت عالمتی شایع است و علت آن اغلب 

 کمر درد:-

 باشد.کمر های ه بین مهر هایغضروف ضایعاتمی تواند نشانه ای از آسیب مفاصل ،رباطها یا  و یامعموال بعلت قرار گرفتن بدن در وضعیت نامناسب ایجاد می شود 

 :درد یا خشکی گردن-

ساعت بهبودی  38وضعیت نامناسب  یا انجام ورزشها یا فعالیت غیر معمول و شدید ایجاد می شود که معموال در مدت لب نتیجه گرفتگی عضالت است که به علت نشستن یا خوابیدن در درد یا خشکی اغ

 پیدا می کند و در صورت ادامه درد یا خشکی گردن باید بیمار به پزشک مراجعه کند.

 مشکالت دهان:-

ند و گسترده یا بیماریهای روده ای ممکن است دهان را هم گرفتار کن پوستی ب های خفیف است،عفونتهای خفیف ،بیماریهایبعضی از اوقات دردناک بودن دهان  یا زبان  بیش از همه به خاطر آسی

 باعث ایجاد زخمهای دهانی شوند.

 مشکالت دندان:-

طح دندانها را دچار خوردگی می کنند و در صورت عدم درمان پوسیدگی می کنند و این اسید سقند رژیم غذایی را تجزیه کرده ،اسید تولید ، کتریها  دندانها دائما در معرض خطر پوسیدگی هستند زیرا با

 رسد.عواملی که باعث پوسیدگی می شوند می توانند باعث بیماریهای لثه هم بشوند.ممکن است به عصب دندان ب

4 



 تنگی نفس:-

   اردار و افراد چاق راحت تر دچار تنگی نفس می شوند.با وجود این در صورتی که فردی در حالت استراحت هم تند تند نفس به طور طبیعی افراد بعد از فعالیت شدید دچار تنگی نفس می گردد.زنان ب

 شود ممکن است مبتال به مشکالت قلبی یا تنفسی شده باشد. می می کشد یا اینکه بعد از کمی فعالیت دچار این حالت

 درد قفسه سینه:-

ل خفیفی  مثل رگ به رگ ال علت خطرناکی ندارد .اکثر درد های قفسه سینه در اثر مسایوبین گردن و آخرین دنده قفسه سینه می تواند عالمتی هشدار دهنده باشد.اما معمدرد قفسه سینه هر نقطه ای 

ش کردن ممکن است نشانه بیماریهای جدی هاضمه ایجاد می شود .درد شدید و فشارنده در ناحیه وسط قفسه سینه یا درد همراه با تنگی نفس ،نامنظمی ضربان قلب ،تهوع،عرق کردن یا غ شدن یا سوء

 قلب یا ریه باشد.

 پش قلب:ت-

 و یا احساس ناخوشایندی از ضربان قلب خود دارد. ضربان قلب خود می شودحالتی است که در آن فرد متوجه سرعت یا قدرت غیر طبیعی یا نامنظم بودن 

 مشکالت بینایی:-

 د.ندیدن جرقه های نورانی یا نقاط شناور و کاهش میدان بینایی از جمله مشکالت بینایی می باش دو بینی، هر گونه تغییر در بینایی از جمله تاری دید،

 :درد یا آزردگی چشم-

سی استفاده می کند در سایر موارد نیاز به بررسی تخصصی ندارد به هر حال آن دسته از مشکالت  خاطر مسائل خفیف  و جزئی ایجاد می شود و به جز مواردی که بیمار از لنزهای تما در اکثر موارد به

 چشمی که ادامه پیدا کند  یا باعث اختالل بینایی شود حتما باید به پزشک ارجاع داد.

 بیماری پوستی:-

ا ی پوست اهمیت زیادی دارد .البته بیماریهای اکثر بیماریهای پوستی خطر جدی برای سالمت فرد محسوب نمی شوند ولی تشخیص سریع و درمان صحیح بیماریها ی خطرناک و کشنده مثل بدخیمی ه 

 تهای قارچی،زخم های پوستی و.....ایجاد شودلی،حساسیتها،عفونگنژیت،بیماریهای ریوی،بیماریهای اننم مختلفی مثل پوستی می تواند به علتهای

 گلودرد:-

تا عفونتهای خفیف مثل سرماخوردگی یا  ی احساس درد ، گرفتگی یا زخم در گلوی خود می شوند که معموال در عرض چند روز برطرف می شود وعلت عمده آن عمدبیشتر افراد گاهی اوقات دچار نوع

 . ولی گاهی می تواند نشانه یک عفونت شدید در بدن نیز باشد که نیاز به بررسی دارد. تحریک ناشی از دود سیگار و ... می باشد

 

 3 



 حال عمومی بیمار نیز تاثیرات زیادی دارد برای سهولت کار،حال عمومی را به سه دسته بزرگ تقسیم می کنیمو حوادث نا گواری که برای افراد بیمار پیش می آید عالوه بر تاثیر و ناراحتی که درقسمتی از بدن می گذارد در بیماریها :بررسی حال عمومی -2معاینات عمومی : 

 حال عمومی خیلی بد است-ج  حال عمومی بد است-ب  حال عمومی بد نیست-الف

در اولین برخورد و تماس با بیمار متوجه میشوید هر چند که بیمار -2

 عمومی او بد نیست.شکایت و ناراحتی دارد حال 

 ممکن است مختصری رنگ پریده و خسته به نظر بیاید .-3

 نسبتا خوب و طبیعی راه می رود یا بطور طبیعی گریه میکند.-4

صحبت شمارا خوب میفهمد و جواب صحیح میدهد و یا کمی عصبی و -3

جا درمی رود زناراحت به نظر می آید از زندگی شکایت دارد و خیلی زود ا

 )بیمار کامال هوشیار است(ت می شود.و ناراح

 اگر بیمار خیلی رنگ پریده و زرد باشد و یا کبود شده باشد .-2

 بیمار ممکن است خیلی بی حال باشد . -3

و گیج باشد .)بیمار نیمه بیمار ممکن است خواب آلود  -4

 هوشیار است(

 ممکن است بی قرار و تحریک پذیر باشد. -3

 راه برود . ممکن است نتواند درست -5

 درک نکند و جواب صحیح ندهد.شما راممکن است سواالت  -6

 صورت بیمار ممکن است برافروخته و قرمز رنگ باشد . -7

بیمار ممکن است کمی تنگی نفس داشته باشد و یا تنفس او  -8

 سریع و سطحی و یا پر سر و صدا همراه با خس خس باشد .

ها و بثورات و یا در روی پوست بیمار ممکن است دانه  -9

 تغییر رنگ دیده شود .

بیمار ممکن است عالیم از دست دادن آب داشته باشد به  -21

عبارت دیگر بیمار ممکن است آب زیادی به علت استفراغ یا 

 اسهال از دست داده باشد.

 بیمار ممکن است به خود بپیچد و داد بزند و بی قرار باشد.-22

ال اغماء باشد و مثل آن است که بیمار ممکن است بیهوش و در ح-2

 بیمار در خواب است و شما نمی توانید او را بیدار کنید .

ج باشد که در این حال بیمار بشدت نشبیمار ممکن است در حال ت -3

میلرزد و خیلی بی قرار است. رنگ و روی او بسیار پریده و یا مرطوب 

شود و  و سرد است و ممکن است ترشح کف آلود از دهان او خارج

 ممکن است بی اراده ادرار نماید.

 .العاده رنگ پریده یا کبود باشد  ممکن است فوق -4

 امکان دارد تنگی نفس خیلی شدید داشته باشد . -3

 بیمار ممکن است در حال خونریزی خیلی شدید باشد . -5

لی زیادی در روی صورت و دست گاهی اوقات ممکن است بثورات خی -6

و بثوراتی که در روی بدن است ممکن است به تعداد  داشته باشد و پا

 یسه با صورت و دست و پا بوده و زیاد جلب توجه نکند . کمتر با مقا

 معاینات عمومی



 ًجط ّ تٌفظ هی ثبؽذ،دسهؼبیٌبت اکثش ثیوبسیِب ػالین زیبتی ثیوبسهی ثبیغت کٌتشل ؽْد کَ ؽبهل اًذاصٍ گیشی فؾبس خْى،دسخَ زشاستکٌتشل ػالین زیبتی:-2 

 کنترل نبض و تنفس اندازه گیری درجه حرارت اندازه گیری فشارخون

 بیمار در محل مناسب قرار گیرد)نشسته یا خوابیده(-2

 شرح مورد معاینه براي بیمار -3

 بدو ورود دقیقه در 5-21توجه به استراحت بیمار به مدت  -4

 پرسش از بیمار درخصوص خالي بودن مثانه -3

 (ساعت 23 طوالنی )بیش از درخصوص ناشتا نبودن به مدتپرسش از بیمار  -5

 وعدم مصرف الکل وقهوه و...

پرسش از بیمار درخصوص نداشتن فعالیتهاي سنگین ونكشیدن سیگار در نیم  -6

 ساعت گذشته

 قرار دادن بازو در سطح قلب -7

 انگشت باالتر از خم آرنج 3-4بستن بازو بند  -8

 قرار دادن گوشي پزشکی كنترل نبض براكیال قبل از -9

 كنترل نبض رادیال -21

 پمپ نماید رادیال میلي متر جیوه بیشتر از قطع نبض 41فشارسنج را  -22

 میلیمتر درثانیه نباید باشد( 4سرعت تخلیه بیش ازتخلیه تدریجی بازوبند)-23

 خواندن صحیح فشارخون)ماکزیمم ومینیمم( -24

 عدم باد کردن مکرر بازوبند -23

 بیمار در محل مناسب قرار گیرد -2

 شرح مورد معاینه براي بیمار -3

غذاهاي همزمان  پرسش از بیمار درخصوص نخوردن  -4

ونکشرررریدن  نکررررردن برررره تررررازگی گرررررم وسرررررد واسررررتحمام

 سیگارو...

شستشوي ترمومتر قبل از استفاده از مخرزن بره سرمت  -3

 باال ، ابتدا با آب صابون وسپس آب ساده

درجه قبل از  45درجه حرارت به كمتر از  پایین آوردن -5

 گذاشتن ترمومتر در دهان وزیربغل

تمیز گذاشررتن صررحیح ترمررومتر زیررر زبرران یررا زیررر بغررل) -6

کردن ناحیه زیر بغل و بعد گذاشتن ترمومتر در ناحیه زیرر 

 (بغل به موازات بدن

دقیقره در ناحیره  4گذاشتن ترمومتر زیر زبان بره مردت  -7

 دقیقه 5زیر بغل به مدت 

 )از باال به سمت مخزن(پاک کردن صحیح ترمومتر-8

 خواندن صحیح ترمومتر -9

 شستشوي مجدد ترمومتر با آب ساده وآب صابون -21

ظرررف ترمررومتر )برره مرردت    گذاشررتن ترمررومتر در داخررل -22

 درجه( 71الکل  ولدقیقه در محل 5-3

 بیمار در محل مناسب قرار گیرد  -2

 براي بیمارشرح مورد معاینه  -3

فعالیتهاي شدید ومصرف دخانیرات  انجام پرسش از بیمار در مورد -4

 و تنفس عوامل موثربرتعدادنبض توجه به و

 دقیقه 21-25توجه به استراحت بیمار به مدت  -3

 كشاله ران و...( ،دست انتخاب محل صحیح نبض)مچ  -5

 انگشت اشاره وسبابه بر روي محل نبض 3گذاشتن  -6

 دقیقره 2نبض وكنترل شدت و قدرت ونظم نبض بره مردت شمارش  -7

 با استفاده از ساعت ثانیه شمار

 توجه به قفسه سینه درهنگام شمارش تنفس -8

 2توجه به شرمارش صرحیح از نظرر تعرداد ونظرم وعمرق ترنفس در  -9

 دقیقه

توجه به توكشیده شدن قفسه سینه وصداهاي غیرطبیعي در  -21

 تنفس
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 اسصیبثی ّ غجمَ ثٌذی ّهؾکل ازتوبلی ّتْصیَ ُب دس ظؼف ػوْهی

(هشاخؼَ ؽْد ثَ دعتْسالؼول ثْکلت هبدساى)صى ثیوبسی کَ اخیشا صایوبى کشدٍ اعت 

 اقدامات و توصیه ها احتمالی تمشکال نشانه ها  معاینات سوال کنید

آیب ظؼف ػوْهی ًبگِبًی ؽشّع ؽذٍ -2

آیب ظؼف ػوْهی ُوشاٍ ثب  اعت؟

 خًْشیضی هی ثبؽذ؟

آیب فشد هجتال ثَ ظؼف ػوْهی دس  -3

ُبیی اص ثذى دچبس  کجْدی ُبی لغوت 

 ثذّى ػلت هی ثبؽذ؟

چَ هذت اعت کَ ثَ ظؼف ػوْهی -4

 هجتال ؽذٍ اعت؟

 :اگش ثیوبس صى اعت-3

 آیب اخیشا صایوبى کشدٍ اعت؟(الف

آیب دس هْلغ لبػذگی خًْشیضی ثیؼ (ة

 اص زذ هؼوْل داسد؟

 آیب ًبسازتی یب ؽکبیت دیگشی داسد؟(ج

 ثشسعی زبل ػوْهی -

 ّ کٌتشل ػالئن زیبتی

ّ  ثشسعی هخبغ چؾن -

 لت

 هؾبُذٍ پْعت -

 هؼبیٌَ تْسم پب -

دس صْست داؽتي ُش یک اص ًؾبًَ 

 :ُبی صیش

 ظؼف ػوْهی ًبگِبًی ؽذیذ -

ظؼف ػوْهی ُوشاٍ ثب  -

 خًْشیضی

ظؼف ػوْهی ُوشاٍ ثب      -

 کجْدی ُبی ثذّى ػلت 

 زبل ػوْهی ثذ ّ خیلی ثذ -

 

 

 ّ... داخلی ؽذیذ ّؽْکخًْشیضیِبی  -

 ّ... اص دعت دادى آة ّ اهالذ -

 

ّ..... هؾکالت خًْی -  

 

ثیوبسیِبی هختلف-  

 

 

 اسخبع فْسی -  

 اسخبع فْسی -

 

 اسخبع فْسی -

 

 اسخبع فْسی-

غْالًی ؽذى هذت اثتال ثَ ظؼف  -

 ػوْهی

دس صْست صى ثْدى خًْشیضی  -

 ثیؼ اص زذ 

 

 داؽتي ًبسازتی یب ؽکبیت دیگش -

 ًظیش عشفَ ، تٌگی ًفظ ّ ...

 ّ... هؾکالت تغزیَ ای،کن خًْی-

 

تغییشات آة ّ ُْایی،تغییشات  -

هکبًی،تغزیَ ای،اعتشط 

 ّ... ُب،هؾکالت ُْسهًْی

هثل تت هبلت ،  ثیوبسیِبی هختلف-

 هؾکالت کجذی ّ...

 اسخبع غیش فْسی-

 

آهْصػ اعتشازت ّ تغزیَ -

هٌبعت ّ دس صْست ًیبص 

 اسخبع دادٍ ؽْد

ثب تْخَ ثَ زبل ػوْهی -

 اسخبع غیش فْسی ؽْد

 

ّخْد ظؼف ػوْهی ثذّى ّخْد -

ُیچکذام اص ًبسازتیِبی رکش ؽذٍ 

 دس ثبال

، خغتگی ًبؽی اص کبس، ثی خْاثی-

 ّ... هؾکالت تغزیَ ای

تْصیَ ثَ اعتشازت ّ -

سژین غزایی هٌبعت 

 3پیگیشی ثؼذ اص )

 (ُفتَ

طبقه بندی 

 کنید
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 خستگی ارزیابی و طبقه بندی ومشکل احتمالی وتوصیه ها در

 

 اقدامات و توصیه ها احتمالی تمشکال نشانه ها  معاینات سوال کنید

را زیر آیا بیمار هیچ یک از این عالیم -2

دارد: )تشنگی بیش ازحد ، حجم ادرار 

 بیش از حد معمول ،تاری دید(

هفته گذشته ،  21آیا وزن بیمار در طی -3

کیلوگرم کم  3به طور ناخواسته بیش از 

 شده است؟

آیا بیمار احساس سرمای بیشتر نسبت -4

به قبل ،نازکی یا شکنندگی موها ، افزایش 

زن بدون توجیه ، خستگی یا زمختی و

 پوست می کند؟

آیا بیمارعالیم تنگی نفس ، رنگ پریدگی -3

بیش از حد پوست و احساس از حال رفتن 

 دارد؟

 دارویی مصرف می کند؟بیمار آیا -5

آیا بیمار اشکال در تمرکز یا تصمیم -6

گیری ، اشکال در خواب ، احساس 

 غمگینی ، عالیم از دست دادن میل جنسی

 دارد؟

 بررسی حال عمومی -

 وکنترل عالئم حیاتی

 اندازه گیری وزن -

 و مو مشاهده پوست -

در صورت داشتن هر یک از 

 زیر: نشانه های

اشکال در -پر نوشی پری ادراری-

 تصمیم گیری...

 3کاهش وزن نا خواسته بیش از -

 هفته 21کیلو گرم در 

تنگی نفس بیش از اندازه و از -

بیش  پریدگی حال رفتگی و رنگ

 از حد پوست

 

 

 ّ ازتوبل دیبثت -

 ...اختالالت افغشدگی ّ

هؾکالت دعتگبٍ ازتوبل  -

 گْاسػ ّ ثذخیوی ُب ّ...

ؽذیذ  ازتوبل کن خًْی -

..ّ 

 

 

 ارجاع فوری-

 

 ارجاع فوری-

 

 ارجاع فوری-

احساس سرمای بیش از حد  -

نسبت به قبل شکنندگی یا نازکی 

 توجیهمو ها ،افزایش وزن بدون 

 یی خاصودرصورت مصرف دار -

 

 

 

 ییداحتمال کم کاری تیرو-

 و....

 

 عوارض دارو-

 

 

 

 ارجاع غیر فوری-

 

جهت ادامه یا  ارجاع به پزشک -

قطع دارو و تا زمان رفتن به پزشک 

 دارو را قطع نکند

 

در صورت رنگ پریدگی خفیف  -

 خفیفخیلی و تنگی نفس 

هصشف غزا )آهْصػ ُبی غزایی - و... احتمال کم خونی-

روز  21( پس از ُبی آُي داس

پیگیری و در صورت عدم بهبودی 

 دهید. ارجاعبیمار را به پزشک 

طبقه بندی 

 کنید
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 کن خًْی اسصیبثی ّ غجمَ ثٌذی ّهؾکل ازتوبلی ّتْصیَ ُب دس

 اقدامات و توصیه ها احتمالی تمشکال نشانه ها  معاینات سوال کنید

آیا بیمار عالئم دل درد ، اسهال ، -2

 خارش اطراف مقعد دارد؟

آیا در مدفوع بیمار کرم دیده شده  -3

 است؟

در صورتی که بیمار کودک است  -4

میل به بازی کردن در کودک کم شده 

 است؟

آیا بیمار دچار کاهش فعالیت بدنی -3

 ؟و خستگی زودرس شده است

 اگر بیمار زن است: -5

و خونریزی و ... پرسش از سابقه زایمان 

 شود.

 بررسی حال عمومی -

 و کنترل عالئم حیاتی

معاینات مخاط چشم  -

 و لب

 مشاهده پوست -

 

در صورت داشتن هر یک از 

 زیر:نشانه های 

تنگی نفس شدید به همراه رنگ  -

 پریدگی شدید

 

 

 و... شدید احتمال کم خونی -

 

 

 ارجاع فوری-

و آموزش  ارجاع غیر فوری-  احتمال بیماری انگلی - مشاهده شدن کرم در مدفوع -

رعایت بهداشت فردی و 

 محیط

 

و دل در صورت وجود درد و  -

 مقعد وخارش اطراف پیچه

 

و  باشد در صورتیکه بیمار کودک -

 کم شود در او میل به بازی کردن

 

در صورت کاهش فعالیت  -

 بدنی،خستگی زودرس

 انگل کرمک -

 

یا وجود  خفیف کم خونیاحتمال  -

 و... انگل

 

 و...  احتمال کم خونی -

 وتوصیه بهداشت فردی  -

 اساس دارونامه ر درمان ب

توصیه توصیه های غذایی و -

 -بهداشت محیطو بهداشت فردی

 درمان بر اساس دارو نامه

توصیه و آموزش های -

مصرف  آموزش -تغذیه ای

قرص آهن  طبق جدول 

در  و مکمل آهن یاری

صورت عدم بهبودی پس از 

 بیمار راروز 21

 دهیدفوری ارجاع 

طبقه بندی 

 کنید
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 درجه( 48)درجه حرارت باالی تباسصیبثی ّ غجمَ ثٌذی ّهؾکل ازتوبلی ّتْصیَ ُب دس 

توضیحات مربوطه در آخر بوکلت آورده شده است 

 اقدامات و توصیه ها احتمالی تمشکال نشانه ها  معاینات سوال کنید

عالمتها را دارد: سردرد دار هیچ یک از این  آیا بیمار تب-2

شدید، درد گردن موقع خم شدن به جلو، خواب آلودگی ،اذیت 

 شدن از نور زیاد

دار سرفه میکند؟ اگر بلی آیا همراه با سرفه خلط  آیا بیمار تب-3

 قهوه ای رنگ یا خلط زرد مایل به خاکستری یا خلط خونی دارد؟

و کمر درد یک دار این عالئم را دارد:درد پشت  آیا بیمار تب -4

یا دو قسمت بدن ، تکرر ادرار ،درد هنگام ادرار کردن، تغییر 

 رنگ یا کدر شدن ادرار

آیا بیمار در چند هفته گذشته ، تبهای مکرر همراه با کاهش  -3

 وزن ناخواسته داشته است؟

 دار بثورات جلدی دارد؟ آیا بیمار تب -5

ل بدون درد آیا بیمار مونث است و ترشح غیر طبیعی از مهب -6

 یا با همراه درد قسمت پایینی شکم دارد؟

بیمار چه مدت است که تب دارد ؟ و آیا عالمت دیگری جز تب -7

 ندارد؟

سردرد خفیف و (آیا بیمار هیچ یک از این عالمتها را دارد -8

 )جزئی ،درد عضالت و آبریزش بینی

عالیم دار گلودرد دارد؟اگر بلی آیا همراه گلو درد  آیا بیمار تب-9

 سردرد ،سرفه ،درد وکوفتگی کل بدن دارد؟

 آیا بیمار اخیرا از سفر خارج ازکشور بازگشته است؟-21

آیا بیمار برای مدت طوالنی زیر نور شدید آفتاب یا در هوای -22

 گرم بوده است؟

بررسی حال  -

 و عمومی

کنترل عالیم 

 یاتیح

معاینه عضو  -

 درگیر)گلو،

 ..(,گوش

مشاهده  -

 پوست

 معاینه گردن -

نشانه های  از در صورت داشتن  هر یک
                                            زیر:

سردرد شدید،درد گردن ،خواب آلودگی،اذیت  -
 شدن نور زیاد

در صورت زن بودن داشتن ترشح غیر طبیعی  -
 از مهبل و درد در پایین شکم

تب همراه درد پشت یا دو سمت بدن  تکرر  -
 ادرار،تغییر رنگ یا کدر شدن ادرار

 تب همراه با بثورات جلدی -

 

 ترشحات خونی  وتب همراه با سرفه -

 

 خواستهتب مکرر همراه با کاهش وزن نا -

 

 درجه 49تب باالی -

 

 و... احتمال مننژیت -

 

 مشکالت زنان-

 

 و... مشکالت کلیوی-

 

احتمال سرخک و سرخجه و -
 ,.. ..   نابله مرغا

های دستگاه احتمال بیماری -
 تنفسی و ...

بدخیمی ها در دستگاهای احتمال -
 ...تنفس و گوارش و 

 تب شدید-

 

 )اقدامات پایین آوردن درجه حرارت (ارجاع فوری-

 

 ) اقدامات پایین آوردن درجه حرارت (ارجاع فوری-

 

 )اقدامات پایین آوردن درجه حرارت (ارجاع فوری-

 

 )اقدامات پایین آوردن درجه حرارت(ارجاع فوری -

 (اقدامات پایین آوردن درجه حرارت )ارجاع فوری-

 

 (اقدامات پایین آوردن درجه حرارت )ارجاع فوری-

 

 (اقدامات پایین آوردن درجه حرارت )ارجاع فوری-

پزشک ارجاع فوری دهید)و توجه به گرفته و الم خون - و... احتمال تب ماالریا- برگشت ازسفر های خارج ویاجنوب کشور-
 ه دستورالعمل کشوری ماالریا(ب

 درجه 49تب به تنهایی و کمتر از 

 

عضالت و آبریزش  دتب همراه با سر درد در-
 بینی

 

 الیت زیر آفتاب و نور شدیدعتب به علت ف-

تب همراه با بیماریهای دیگر مثل گلودرد ،گوش -
 درد و کوفتگی کل بدن

 

تب همراه با سرفه و خلط زرد مایل به -
 خاکستری 

 تب ویروسی-

 

 آنفلونزا-

 

 گرمازدگی-

 

 گوش درد و گلو درد یا.....-

 

بیماریهای عفونی ریه و یا -
 استفاده از سیگار و ...

توصیه به نوشیدن مایعات بیشتر و -پایین آوردن درجه حرارت -

 روز 4دادن تب بر یر طبق دارونامه) بعد از -تراحت سا

 پیگیری(

 4و پیگیری بعد از  استراحت کافی و مصرف مایعات فراواان-
 روز

انتقال به اتاق خنک اگر بعد از یک ساعت دمای بدنش کاهش -
 .ارجاع دهیدنیافت 

برای کنترل تب به بیمار آموزش پا شویه و کمپرس آب سرد -
داده شود توصیه نمایید بیمار استراحت کافی نماید .استفاده از 

و درمان بیماریهای مربوطه طبق  بخور در صورت گرفتگی بینی
 دستور العملهای خود

، ترک سیگار و در صورت بهتر  اقدامات پایین آورنده تب -
 ارجاع به پزشکنشدن حال بیمار 

طبقه بندی 

 کنید
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 شکم درداسصیبثی ّ غجمَ ثٌذی ّهؾکل ازتوبلی ّتْصیَ ُب دس 

بر اساس دستورالعمل بارداری عمل شود 

 اقدامات و توصیه ها احتمالی تمشکال نشانه ها  معاینات سوال کنید

 ساعت است که بیمار شکم درد دارد؟ 3آیا بیش از -2

 آیا بیمار در زیر دنده ها در سمت راست احساس درد می کند؟-3

 تیرمیکشد؟آیا درد در ناحیه پهلووزیردنده ها ازپشت شروع میشود و به کشاله ران -4

 آیا درد در قسمت وسط یا باالی شکم است؟-3

 آیا درد عمدتا باالی کمراست)آیا درد با خم شدن به جلو یا درازکشیدن بدترمیشود؟(-5

آیا نسبت به قبل دفعات بیشتری ادرار میکند یا حین ادرار کردن درد یا سوزش -6

 دارد؟

بعدازخوردن غذاهای د درآیا وسمت راست شکم شروع میشودازآیا دردزیرشکم -7

 چرب ایجاد می شود؟

 آیا طی چند روز یا چند هفته اخیر چندین بار دچار درد شکم شده است؟-8

 کیلوگرم دارد؟3کاهش اشتها ، کاهش وزن ناخواسته به مقدار بیش از آیا -9 

 آیا دچار تورم یا درد بیضه شده است؟ -21

رانتان وجود دارد که با سرفه یا بلند کردن اجسام آیا تورم یا احساس ناراحتی در کشاله  -22

 سنگین بدتر می شود؟

 آ یا زن  باردار است؟-23

ماه  3آیا عادت ماهیانه بیمار بیش از یک هفته به تاخیر افتاده است ، آیا طی  -24

 گذشته مقاربت داشته است؟

گراد و  درجه سانتی 48آیا ترشحات غیر طبیعی از مهبل دارد؟)آیا دمای بدن -23

 بیشتر است؟(

 ماهیانه زیاد و نامنظم است و هنگام مقاربت دچار درد می شود؟ یآیا خونریز-25

آیا هم  .)روز پس از پایان خونریزی ماهاینه رخ میدهد 21آیا درد هر ماه حدودا -26

 (؟استاکنون عادت ماهیانه 

 آیا بیمار اسهال دارد؟ -27

بررسی حال  -

و  عمومی

کنترل عالیم 

 حیاتی

 معاینه شکم -

معاینه -

از نظر  پوست

 کم آبی

 کنترل وزن-

 در صورت داشتن هر یک از نشانه های زیر:

درد در ناحیه پهلوها و زیر دنده ها در پشت شروع  -
 میشود و به کشاله ران تیر میکشد

ساعت  همراه با عالیم  3درد مداوم بیش از -
تب ،تورم شکم،احساس از -خطر مثل استفراغ

 حال رفتن ،خواب آلودگی،منگی مدفوع سیاه

 تکرر ادرارو سوزش ادرار-

فوقانی  یادرد های تحتانی سمت راست شکم -
 شکم

 خواستهکاهش وزن نا-

همراه با  ترشحات غیر طبیعی واژینال در زنان
 تب

 درد و تورم بیضه در مردان

 

 مشکالت کلیوی و... -

 

،مسمومیت یا،تورم  رودهاحتمال انواع انسداد  -
 و... زیهای گوارشیخونریو -شدید

 

 و... ادراری احتمال عفونتهای -

 و... احتمال مشکالت صفراوی و کبدی آپاندیس یا-

دستگاه  بدخیمی ها و مشکالتاحتمال  -
 و... گوارش

 احتمال عفونتهای واژینال -

 ...و احتمال واریکوسل -

 

 ارجاع فوری -

 

 ارجاع فوری-

 

 ارجاع فوری-

 فوری ارجاع-

 ارجاع فوری-

 

 ارجاع فوری-

 ارجاع فوری-

 ارجاع غیر فوری- قاحتمال فت- کشاله ران بدنبال سرفه و بلند کردن اجسام سنگینتورم  -

درد شکم همراه با یبوست)همراه با دفع گاز  -

 هفته( 3یا یبوست  کمتر از 

 

درد قسمت وسط و باالی شکم که با خم و  -

 شود.راست شدن بدتر می 

 

 درد های شکمی وسط سیکل زنان  -

 

 تاخیر در عادت ماهیانه همراه با مقاربت- -

 مقاربتیا خونریزی نامنظم و شدید وجود- 

 ناکدرد

 و... درد به علت یبوست-

 

 و... مشکالت  گوارشی)معده(-

 

 

 و... درد های زمان تخمک گذاری-

 

 و.. احتمال بارداری-

 و... واژینالعفونتهای مشکالت هورمونی یا -

آموزش های الزم جهت مصرف غذا -

های فیبر دار خوردن آب به صورت 

 ناشتا،داشتن حرکات نرمشی

بر اساس دارو نامه تجویز آنتی اسید -

–و دادن آموزش های غذایی الزم 

 روز 5پس از پیگیری  

دادن مسکن طبق دارو نامه و -

آموزش استراحت و استفاده از کیف 

 ب گرمآ

 

 جهت آزمایش بارداریمعرفی  -

دادن مسکن طبق -استفاده از کیف آب گرم -

 ارجاعدر صورت نیاز بیمار  دارو نامه

 شود

طبقه بندی 

 کنید
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           شکم درد ، یبوست

 نفخ ، استفراغ



 یجْعتاسصیبثی ّ غجمَ ثٌذی ّهؾکل ازتوبلی ّتْصیَ ُب دس 

 اقدامات و توصیه ها احتمالی تمشکال نشانه ها  معاینات سوال کنید

چه مدت است که بیمار دچار یبوست -2

 است؟)چند ماه یا چند سال (

آیا بیمار موقع اجابت مزاج احساس درد -3

 دارد؟

 را عالئماین آیا بیمار حداقل دو مورد از -4

، کاهش وزن بدن بدون خستگی مفرط دارد؟ 

مای بیش از حد نسبت به توجیه ،احساس سر

ی و زمختی پوست ، شکنندگی یا شکگذشته ،خ

 نازکی مو 

 آیا بیمار دارو مصرف می کند؟ -3

آیا درد شکم بیمار با دفع گاز یا اجابت مزاج -5

 بهتر می شود؟ 

آیا بیمار همراه با یبوست دوره های اسهال -6

 دارد؟

عموال در موارد ضرورت اجابت آیا بیمار م-7

 مزاج ،خودش را به زور نگه می دارد؟

آیا بیمار مرتبا از مسهل های کمکی استفاده -8

 می کند؟

 ی وبررسی حال عموم -

 کنترل عالیم حیاتی

 معاینه شکم -

 معاینه پوست -

 در صورت داشتن هر یک از نشانه های زیر:

 

 باشد.یبوستی که بدون دفع گاز و یا مدفوع  -

 

 هفته طول بکشد. 3یبوستی که بیش از  -

 

 داشتن یبوست با دورهایی از اسهال -

 

 نا خواستهن  یبوست همراه با کاهش وز -

 

 

 و.. احتمال انسداد و یا پیچ خوردگی روده-

 

 و... احتمال انسداد روده-

 

 

 و.. احتمال روده تحریک پذیر-

 

مشکالت دستگاه احتمال -

 و... گوارش و بدخیمی ها

 

 

 ارجاع فوری-

 

 ارجاع فوری-

 

 ارجاع فوری-

 

 ارجاع فوری-

،احساس سرمای داشتن یبوست همراه با خستگی مفرط  -

 بیش از حد نسبت به گذشته

 مصرف دارو-

و یا دوره هایی  بهتر شدن درد شکم بدنبال دفع گاز -

 از اسهال و یبوست

 درد موقع اجابت مزاج -

 و... یدئمشکالت تیرو-

 

 عوارض دارویی-

تحریک پذیر  روده احتمال کولیت و-

 و...

 و...احتمال بواسیر-

 ارجاع غیر فوری-

 

 ارجاع غیر فوری-

 ارجاع غیر فوری-

 

 ارجاع غیر فوری-

یبوستی که بدنبال نگه داشتن مدفوع ایجاد  -

 شده

یبوستی که بدنبال استفاده مرتب از مسهل -

 کمکی

 تنبلی در دفع اجابت مزاج-

 

 و... امشکل در عملکردروده ه-

آموزش درخصوص دفع -

 به موقع

قطع مسهل به تدریج و -

آموزش و جلو گیری از 

 یبوست

طبقه بندی 

 کنید
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 اسصیبثی ّ غجمَ ثٌذی ّهؾکل ازتوبلی ّتْصیَ ُب دس ًفخ

 اقدامات و توصیه ها احتمالی تمشکال نشانه ها  معاینات سوال کنید

بیمار با آروغ زدن بهتر می  شکمآیا نفخ -2

 شود؟

آیا بیمار دچار درد و سوزش وسط قفسه -3

سینه )بخصوص هنگام خم شدن یا دراز 

 کشیدن( شده است؟

آیا بیمار بعد از خوردن غذا بصورت -4

 ناخوشایند احساس پری شکم می کند؟

آیا بیمار غذاهایی مثل حبوبات ،پیاز،کلم -3

 مصرف کرده است؟ 

بیمار با مصرف لبنیات  آیا نفخ شکم -5

 ایجاد یا بدتر می شود؟ 

آیا بیمار درد در قسمت پایینی شکم  -6

دارد؟ و دفع گاز یا مدفوع باعث بهتر شدن 

 درد وی میشود؟

آیا مدفوع بیمار کمرنگ ، حجیم و بسیار -7

 ؟بدبو می باشد

 بررسی حال عمومی -

 عالیم حیاتی کنترل و

 معاینه شکم -

 نشانه های  در صورت داشتن هر یک از 

 زیر:

 

کم رنگ و حجیم شدن و بد بو  -

 شدن مدفوع

 

احساس پری نا خوشایند شکم -

 بعد از خوردن

 

 

 

 و... جذب مواد غذایی ءاحتمال سو-

 

 مشکالت گوارشی-

 

 

برای بررسی سوئ جذب -

مواد غذایی بیمار را ارجاع 

 غیر فوری دهید.

آموزش های غذایی و حذف -

غذا های مشکوک و ارجاع 

 غیر فوری

درد در قسمت پایین شکم که با -

 دفع گاز یا مدفوع بهتر می شود

 ارجاع غیر فوری- روده تحریک پزیر و ...-

نفخ شکم که با آروغ زدن بهتر  -

می شود)درد و سوزش وسط 

سینه هنگام خم شدن یا دراز 

 کشیدن(تغییر می کند

 

، حبوباتنفخ شکم بدنبال مصرف -

 پیاز و کلم و لبنیات

 مشکالت گوارشی-

 

 

 

 مشکالت گوارشی-

 

طبق دارو نامه قرص آنتی -

اسید  داده و آموزش های 

 5ازپیگیری بعد غذایی  

 روز

 

پرهیز غذایی از این نوع -

غذا این غذاها و جایگزینی 

 غذاهای دیگر باها 

 

طبقه بندی 

 کنید
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 استفراغاسصیبثی ّ غجمَ ثٌذی ّهؾکل ازتوبلی ّتْصیَ ُب دس

 بر اساس دستورالعمل بارداری عمل شود 

 اقدامات و توصیه ها احتمالی تمشکال نشانه ها  معاینات سوال کنید

آیا بیمار در چند روز گذشته استفراغ مکرر داشته -2

 است؟

آیا بیمار دچار درد مداوم و شدید شکمی می باشد -3

 تر نمی شودهکه با استفراغ ب

 سردرد دارد؟آیا بیمار استفراغ همراه با -4

آیا بیمار درد شدید دور یک چشم یا هر دو چشم -3

 دارد؟و یا تاری دید دارد؟

آیا بیمار در چند ساعت گذشته کارهای زیر را -5

انجام  داده است؟)پر خوری،خوردن زیادغذاهای 

 چرب یا ادویه دار،نوشیدن مایعات الکلی(؟

 آیا بیمار  دارویی مصرف می کند؟-6

7- و باردار است؟آیا بیمار زن 

آیا بیمار قبل از استفراغ دچار سر گیجه بوده -8

 است؟

آیا احتمال دارد بیمار غذایی خورده باشد که  -9

 آلوده است؟ یا به آن حساسیت داشته باشد؟

 

و  بررسی حال عمومی -

 عالیم حیاتیکنترل 

 معاینه شکم -

 معاینه چشم -

 :زیر نشانه های در صورت داشتن هر یک از

که با استفراغ شکمی درد مداوم و شدید  -

 ب نشودخو

ساعت  33استفراغ های مکرر که بیش از  -

 طول کشیده

درجه  48استفراغ همراه با اسهال با دمای -

 و باالتر

 

 و... احتمال مسمومیت غذایی-

 

 و... احتمال مسمومیت غذایی-

 

عفونت دستگاه گوارش یا احتمال -

 و... مسمومیت غذایی

 

 فوری ارجاع-

 

 ارجاع فوری-

 

ارجاع -اقدامات پایین آوردن درجه حرارت -

 فوری

استفراغ همراه با سر درد و تاری دید 

 چشم

 چشم شدید دوراستفراغ همراه با درد  -

 مصرف دارویی خاص-

 و... احتمال اختالات بینایی-

 

 و.... میگرن-

 عوارض دارویی-

 ارجاع غیر فوری-

 

 ارجاع غیر فوری -

 ارجاع به پزشک مربوطه -

 خوردن غذا های چرب و ادویه دار -

 تهوع و استفراغ در زن باردار -

 

 

مسمومیت غذایی بدون هیچگونه از  -

 عالیم ذکر شده در باال

 داشتن سرگیجه قبل از استفراغ -

سینه که با  سوزش یا درد ناحیه وسط-

 خم شدن بدتر میشود

 مشکالت گوارشی -

 عوارض بار داری-

 

 

 مشکالت گوارشی -

 

 تیعیاحتمال سر گیجه وض -

 مشکالت گوارشی-

 دادن آنتی اسید طبق دارو نامه -

ویار بارداری  بایستی  توصیه نمایید صبح  در-

قبل از برخاستن از رختخواب چند تکه 

بیسکوییت یا نان میل نماید،ابتدا بنشیند بعد از 

 بلند شود...خود جای 

آموزش الزم  جهت مصرف مایعات و جلو -

 33گیری از کاهش آب بدن و پیگیری بعد از 

 ساعت

از یک طرف ابتدا وزش داده شود قبل از بلند شدن بیمارمآ-

 ارجاع داده شود.بنشیند و بعد بلند شود و در صورت نیاز 

آموزش های غذایی و دادن ، دادن آنتی اسید طبق دارونامه-

 روز 5پیگیری بعد از 

طبقه بندی 

 کنید

23 



 اسصیبثی ّ غجمَ ثٌذی ّهؾکل ازتوبلی ّتْصیَ ُب دس اعِبل

 اقدامات و توصیه ها احتمالی تمشکال نشانه ها  معاینات سوال کنید

 دارد؟ چه مدت است که بیمار اسهال-2

آیا در هفته ها یا ماههای اخیر بیمار دارای -3

 دوره های متعدد اسهال بوده است؟

 آیا در مدفوع بیمار خون دیده شده است؟-4

آیا همراه با اسهال دوره های یبوست هم  -3

 داشته است؟

آیا بیمار همراه با اسهال هر کدام از موارد -5

 زیر را دارد؟

 )آلودهتب ، استفراغ ، خوردن غذای (

آیا بیمار همراه با اسهال حمالت درد شکم -6

 داشته است؟

 آیا بیمار داروی خاصی مصرف می کند؟-7

و  بررسی حال عمومی -

 عالیم حیاتی کنترل

 معاینه شکم -

 معاینه چشم -

معاینه پوست از نظر -

 کم آبی

در صورت داشتن هر یک از نشانه 

 های زیر:

 داشتن دوره های متعدد و طوالنی -

یا دارای  مدت اسهال همراه با یبوست

 مدفوع خونی باشد

 

داشتن حمالتی از درد شدید شکم با  -

 اسهال

 

داشتن تب و استفراغ همراه با  -

 اسهال

 

 

یا روده مشکالت گوارشی احتمال -

ملتهب یا تحریک پذیر یا زخمی بودن 

 و..... بد خیمی ها روده و یا

 

احتمال مسمومیت غذایی یا التهاب -

دستگاه گوارش بر اثر ابتال به 

 و...عفونت ویروسی 

احتمال مسمومیت غذایی یا -

التهاب دستگاه گوارش بر اثر 

 و...ابتال به عفونت ویروسی 

 

 

 O.R.Sبیمار  به (ارجاع فوری-

 )بدهید و مایعات تجویزنمایید

 

 O.R.Sبیمار  به (ارجاع فوری-

 (مایعات تجویزنماییدبدهید و 

 

 O.R.Sبیمار  به (ارجاع فوری-

 (بدهید و مایعات تجویزنمایید

جهت قطع یا ادامه دارو با   - عوارض دارویی - مصرف دارویی خاص-

 پزشک خود مشورت نماید

برای جلوگیری از کم آبی بدن به بیمار  و... نتهای ویروسی عفو- اشتن اسهال بدون عالیم فوقد

ساعت زمانی  3تا  2توصیه کنید هر 

که اسهال دارد مقادیر زیادی مایعات 

آب پرتقال  ،شیرین  کم  بنوشد )چای

( و محلول  یا آب سیب صاف شده

O.R.S  به عنوان جایگزین کننده آب

و امالح بدن برای مصرف در اختیار 

او قرار داده و نحوه تهیه و مصرف 

 آن را به بیمار آموزش دهید .

نمایید ساعت پیگیری  33بعد از 

اگر همچنان اسهال ادامه داشت بیمار 

 دهیدد دهید جاعارک را به پزش

طبقه بندی 
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        اسهال ، سردرد

 گوش درد ، گلو درد



 اسصیبثی ّ غجمَ ثٌذی ّهؾکل ازتوبلی ّتْصیَ ُب دسعشدسد

 بر اساس دستورالعمل بارداری عمل شود 

 اقدامات و توصیه ها احتمالی تمشکال نشانه ها  معاینات سوال کنید

درجه سانتی گراد و بیشتر  48سردرد دمای بدن آیا بیمار عالوه بر -2

 دارد؟

بیمار سردرد شدید با نشانه های خطر)بثورات پوستی مسطح به رنگ -3 

قرمز تیره ، که با فشلر دادن محو نمی شود ،خواب آلودگی یا منگی 

 ،ضعف در یک اندام )دست یا پا(،تاری دید، از دست رفتن هوشیاری دارد؟

 گذشته به سر بیمار ضربه وارد شده است؟ساعت  38آیا در -4

آیا سردرد بیمار شدید بوده بصورت ناگهانی طی چند دقیقه ایجاد شده -3

 است؟

 آیا بیمار احساس تهوع یا استفراغ دارد؟و دچار تاری دید شده است؟-5

 آیا بیمار قبل از شروع سردرد دچار مشکل بینایی شده است؟-6

 سر بدتر می شود؟آیا سردرد بیمار با خم کردن -7

شقیقه ها  و می کند در ناحیه شقیقه بیشترین درد را احساسآیا بیمار -8

 نسبت به لمس کردن حساس است؟

 آیا بیمار بیشتر در صورت و باالی ابروها احساس درد می کند؟-9

آیا سردرد بیمار پس از مطالعه یا انجام کارهای ظریف ایجاد می -21

 شود؟

خوابی می باشد و تحت فشار و استرس عصبی آیا بیمار دچار بد -22

 است؟

 (آیا بیمار دارو مصرف می کند؟23

24)یا بیمار زن باردار است؟آ 

 

 بررسی حال عمومی -

 عالیم حیاتی و کنترل

 پوست معاینه -

ینه چشم در امع -

 صورت نیاز

 -زیر:نشانه های داشتن هر یک از  تدر صور-

 پوستی ،خواب الودگیداشتن سر درد همراه با بثورات  -

 و یا درد در ناحیه شقیقه ها سر درد بدنبال ضربه به سر -

 قبل از شروع سردرد دچار مشکالت بینایی شده -

 سر درد ناگهانی شدید - - 

 داشتن سر درد همراه با تهوع و استفراغ و تاری دید- -

 کردن سر بدتر می شودکه بدنبال خم  سر دردی-

 

 و... احتمال مننژیت  -

 احتمال ضربه به سر -

 احتمال مشکالت بینایی و ...-

 و... احتمال  پارگی عروق -

 و... سردرد  میگرنی حاد-

باال رفتن فشار مغز یا التهاب احتمال -

 الیه های دور مغز و ...

 

 ارجاع فوری-

 ارجاع فوری-

 ارجاع فوری -

 ارجاع فوری-

 ار جاع فوری-

 ارجاع فوری-

 مصرف دارویی خاص -

 

 عوارض دارو-

 

 ارجاع غیر فوری-

 

 درجه 48داشتن سر درد با دمای -

 

 

 هاباالی ابرو ر صورت و د داشتن درد -

 

 و مطالعه بدنبال انجام کارهای ظریف و تاری دید سر درد -

 

 

 سر درد بدنبال فشار های عصبی و بد خوابی -

 و... احتمال سر ما خوردگی-

 

 

 و... احتمال سینو زیت-

 

 

یا فشار عصبی  گرفتگی عضالت گردن-

 و...حواس  ناشی از تمرکز

 

 

 و... بد خوابی و استرس -

آموزش پاشویه و -به بیمار مسکن بدهید-

و پیگیری بعد از  پایین آوردن درجه حرارت

 ساعت 33

موزش بخور آد و به بیمار مسکن دهی-

ساعت بعد  38درمانی  و  

 پیگیری شود

فواصل  دادن مسکن واستراحت در -

انجام کار و قرار گرفتن در وضعیت 

در صورت عدم بهبودی و  مناسب

 توسط پزشک بررسی چشم ها

 

 دادن مسکن طبق دارونامه -

 

طبقه بندی 

 کنید

26 



 اسصیبثی ّ غجمَ ثٌذی ّهؾکل ازتوبلی ّتْصیَ ُب دس گْػ دسد

 اقدامات و توصیه ها احتمالی تمشکال نشانه ها  معاینات سوال کنید

 آیا درد با کشیدن الله گوش بیشتر میشود؟-2

آیا ترشح زرد مایل به سبز از گوش بیمار  -3

 خارج میشود؟ 

آیا درد بصورت ناگهانی طی چند ساعت  -4

 ایجادشده است؟آیا درد شدید است؟

 یا جسم خارجی در گوش بیمار وجود دارد؟آ-3

بیمار احساس میکند گوشش گرفته و با آیا -5

 ؟چند بار بلع برطرف نمیشود

 خورده است؟ آیا بیمار سرما-6

 آیا ضربه به سر یا صورت وارد شده است؟ -7

 بررسی حال عمومی -

 عالیم حیاتی و کنترل

 معاینه گوش -

در صورت داشتن هر یک از نشانه 

 های زیر:

 درد ناگهانی و شدید گوش همراه با تب -

 

سبز به درد گوش با ترشح زرد مایل -

 ویا ترشح آبکی از گوش

 

 

جسم خارجی در گوش که به راحتی  -

 نتوان خارج نمود

 

 

 

 و... احتمال  عفونت گوش-

 

 احتمال عفونت گوش خارجی-

و ضربه به سر ناشی از 

 تصادف و...

 

 وجود اجسام خارجی-

 

 

 

 

دادن مسکن طبق دارو نامه و  -

 ارجاع فوری

 

مسکن و آموزش      دادن -

 فیتیله گذاری و ارجاع فوری

 

 

 ارجاع فوری-

 

 

گرفتگی گوش که بدنبال بلع  درد یا-

 طرف شودبر

 

درد گوش به علت وجود اجسام  -

 خارجی

گرفتگی گوش همراه با آبریزش  -

 بینی و عالیم سرما خوردگی

 

 زیاد شدن درد با کشیدن الله گوش-

 و... تغییرات فشار هوا -

 
 

 احتمال وجود جسم خارجی -

 

 و... احتمال سر ما خوردگی -

 

 

 عفونت مجرای گوش و ... -

آموزش نگه داشتن بینی و خارج  -

کردن هوا با فشار از بینی و دادن 

ساعت پیگیری  33بعد از  -مسکن 

)در صورت عدم بهبودی ارجاع .شود

 فوری(

در صورت امکان به آرامی از گوش خارج  -

 شود.

طبق دارو نامه به بیمار مسکن بدهید و  -

)در .نمایید پیگیری ساعت 33بعد از 

 صورت عدم بهبودی ارجاع فوری(

 ارجاع غیر فوری-

 
 

 

طبقه بندی 

 کنید
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 گلودرداسصیبثی ّ غجمَ ثٌذی ّهؾکل ازتوبلی ّتْصیَ ُب دس 

 توصیه هااقدامات و  احتمالی تمشکال نشانه ها  معاینات سوال کنید

آیا توده و تورمی در گردن ،زیر بغل ،یا -2

کشاله ران بیمار وجود دارد؟)توده در حداقل دو 

 قسمت(

آیا بیمار حداقل دو مورد از عالئم )سرفه -3

،سردرد ، درد ، کوفتگی کل بدن(را به همراه 

 گلو درد دارد؟

آیا بیمار عالوه بر گلودرد گرفتگی یا -4

 عطسه می کند؟آبریزش بینی دارد؟یا 

آیا بیمار از سیگار استفاده میکند و یا در -3

 از دود سیگار بوده است؟ رمحیطی پ

 آیا بیمار دارویی مصرف می کند؟-5

و  بررسی حال عمومی -

 عالیم حیاتیکنترل 

 معاینه گلو -

 معاینه پوست -

 )درصورت نیاز(

بررسی گردن از لحاظ  -

 بزرگی غدد لنفاوی

یک از نشانه ها ی در صورت وجود هر -

 زیر:

بزرگی و تورم تب وگلودرد همراه با  -

 غدد لنفاوی در دونقطه از بدن

 

 گلو درد به همراه تب و بثورات پوستی -

گلو درد همراه با غشاء خاکستری روی  -

 لوزه ها

 

 گلودرد همراه با حال عمومی بد-

 

 

 و... احتمال عفونت ویروسی-

 

 

 و... احتمال  سرخجه-

 دیفتریاحتمال -

 

 بیماریهای مختلف-

 

 

 

عالوه بر اقدام های الزم در زمینه -

کاهش تب مثل پاشویه کردن ،کمپرس 

 دهید.فوری آب سرد بیمار را ارجاع 

 

 ارجاع فوری-

 ارجاع فوری-

 

 

 ارجاع فوری-

 

جهت قطع یا ادامه مصرف دارو بیمار - احتمال عوارض دارویی- در صورت مصرف داروی خاص

 پزشک خودش ارجاع شود.باید به 

درد گلوهمراه با آبریزش بینی بدون تب یا  -

 تب خفیف

 

 گلو درد با عالیم سرفه و کوفتگی بدن -

داشتن گلو درد همراه با چرک و التهاب  یا  -

 قرمزی 

 

 گلودرد بدنبال کشیدن سیگار -

 

 و... احتمال سرماخوردگی-

 

 

 و... انفلوانزااحتمال -

 احتمال گلو درد استر پتو ککی -

 

 احتمال التهاب گلو دراثر دود سیگار

اقدا مات کمکی مثل پایین آوردن تب،دادن -

 مسکن طبق دارو نامه ،قر قره با آب و نمک

 ساعت 33وپیگیری بعد از 

 بر اساس دارو نامه  مسکن دادن-

 روز ( 4)به مدت  دادن دارو طبق دارونامه -

 ادامه درمان -شود  روز پیگیری 4بعد از  -

ارجاع و در صورت عدم بهبودی  روز 21 تا

 شود داده

  مصرف مایعات –توصیه به ترک سیگار -

فرا وان ،قر قره با آب و نمک  و برای 

و  تسکین درد دادن مسکن طبق دارو نامه

مرطوب نگه داشتن هوای خانه و دوری از 

 قرار گرفتن در معرض دود سیگار

طبقه بندی 

 کنید

28 



 اسصیبثی ّ غجمَ ثٌذی ّهؾکل ازتوبلی ّتْصیَ ُب دس عشفَ

.در صورت همراه بودن سرفه با بیماریهای دیگر به فصل مربو طه مراجعه گردد 

 اقدامات و توصیه ها احتمالی تمشکال نشانه ها  معاینات سوال کنید

 ؟ یدسرفه مزمن شده ادچار اخیرا سرفه می کنید یا -2

 آیا سرفه بطور متناوب و یا پشت سر هم و قطاری است؟-3

 سرفه خشک )بدون خلط( دارد؟آیا بیمار -4

آیا اخیرا در معرض بخارهای شیمیایی محرک یا دود آتش  -3

 بوده است؟

          ئم زیر را دارد؟ آیا بیمار همراه با سرفه عال -5

)حمالتی از تنگی نفس و خس خس سینه ، شدیدتر شدن سرفه 

 با فعالیت یا مواجه با هوای سرد(

سینه دارد که با خم شدن به  آیا بیمار دردی در وسط قفسه-6

 جلو یا دراز کشیدن بدتر می شود؟

 آیا سرفه بیمار از هفته گذشته شروع شده است؟-7

 آیا بیمار دارو مصرف می کند؟-8

آیا سرفه بیمار با یک یا چند عالمت زیر همراه است؟   -9

)کاهش وزن بدن ،سرفه همراه با خون ،گرفتگی طوالنی مدت 

 شبانه(صدا ،عرق کردن 

غلیظ و خاکستری خلط  آیا بیمار بیشتر روزها با سرفه -21

رنگ دارد؟   )آیا سیگاری است یا قبال سیگار مصرف کرده 

 است؟(

22- آیا سرفه بیمار همراه با بیماریهای دیگر )گلو درد

 است.،سرماخوردگی.....(

 بررسی حال عمومی -

 یعالیم حیات و کنترل

 معاینه گلو-

نمونه خلط در -

 صورت وجود خلط

نشانه در صورت مشاهده هر یک از 

 زیر:های 

 همراه با تبسرفه بیش از یک هفته  

 سرفه مزمن-

 سرفه قطاری -

استنشاق بخار های  اخیرا در معرض -

 محرک یا دود آتش قرار گرفته شیمیایی 

 و دچار سرفه شده

 سرفه همراه با تنگی نفس ،خس خس سینه-

و عرق شبانه  و سرفه همراه با کاهش وزن -
 دیدن خون در خلط و گرفتگی صدا

سرفه بدنبال ورود جسم خارجی که بیش از -
 یک ساعت طول بشد

 

 

 احتمال عفونت باکتریایی و ویروسی -

 .و.. عفونتهای ویروسی یا احتمال آلرژی -

 و... احتمال سیاه سرفه -

 و... احتمال مسمومیت شیمیایی-

 

 و... احتمال برونشیت و آسم-

 مشکالت ریوی مثل سل و ...-

 

 ورود جسم خارجی-

 

 

 دادن مسکن و ارجاع فوری -

 ارجاع فوری-

 ارجاع فوری-

 ارجاع فوری-

 

اگر در حال حاضر تنگی نفس و خس -

 خس سینه دارد او را ارجاع فوری دهید

 ارجاع فوری -

 ارجاع فوری-

سرفه همراه با تعریق شبانه و کاهش  -

 وزن

 

همراه با خم و راست شدن و سرفه که  -

 دراز کشیدن بدتر می شود.

 مصرف دارویی خاص -

 بیماریهای ریویاحتمال -

 

 احتمال برگشت غذا از معده به-

 و.. مری

 ییدارو عوارضاحتمال -

گرفتن نمونه خلط طبق دستورالعمل -

 سل

 

دادن آموزش های غذایی الزم و آنتی -

 طبق دارو نامه و ارجاع غیر فوری اسید

جهت قطع یا ادامه دارو به پزشک -

 ارجاع دهید

 هفته و بدون  تب 2سرفه کمتر از -

در خاکستری سرفه همراه با خلط غلیظ -

 افراد سیگاری

 و... آلرژیاحتمال -

 احتمال بیماری های ریه و ...-

 طبق دارو نامه دارو داده شود.-

توصیه کنید از کشیدن سیگار خودداری -

 ارجاع دهیدکند و سپس او را 

طبقه بندی 
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درد کمر ،  درد مفاصلسرفه ، 

 درد یا خشکی گردن



 اسصیبثی ّ غجمَ ثٌذی ّهؾکل ازتوبلی ّتْصیَ ُب دس دسد هفبصل

 

 اقدامات و توصیه ها احتمالی تمشکال نشانه ها  معاینات سوال کنید

 آیا تنها یک مفصل دردناک است؟-2

  آیا اخیرا ضربه ای به مفصل او وارد شده است؟-3

آیا مفصل شکل طبیعی خود را از دست داده -4

 است؟

 آیا مفصل دردناک متورم و گرم هم است؟-5

آیا اخیرا به یکی از بیماری های التهابی روده  -6

  مبتال شده است؟

آیا درد و خشکی مفصل مبتال به تدریج و در -7

 عرض چند ماه و چند سال ایجاد شده است؟

آیا بیمار هیچ یک از این عالیم را دارد: )درد و -7

تورم مفاصل کوچک هر دو دست ، خشکی کلی بدن 

و خشکی هنگام صبح که حداقل یک ساعت طول 

بکشد خستگی و احساس کسالت و ناخوشی 

 عمومی(

مفصل فقط در برخی جهات دردناک  آیا حرکت -8

 است؟

بررسی حال -

کنترل و  عمومی

 عالیم حیاتی

 معاینه محل درد-

در صورت داشتن هر یک ازنشانه 

 :های زیر

درد در یک مفصل و عدم حرکت -

 مفصل شانه یا زانو

اخیراً مبتال به بیماریهای روده -

 بوده باشد

اگر اخیراً ضربه به مفصل وارد -

شکل طبیعی خود را شده و مفصل 

 ازدست دهد

و دردناک  ،اگر مفصل گرم -

 باشدمتورم 

 

 

  در رفتگی یا شکستگی-

 

 و... مفاصلالتهاب -

 

در رفتگی یا شکستگی و -

 آسیب عضالت و تاندونها

 

 و... مفاصل عفونت-

 

 

بی حرکتی و ثابت نگه داشتن عضو -

 و ارجاع فوریو دادن مسکن 

 ارجاع فوری-

 

دادن مسکن  بی حرکتی عضو و-

 و ارجاع فوری

 

 دادن مسکن و ارجاع فوری-

اگر حرکت مفصل در برخی جهات -

 دردناک باشد 

 

اگر درد و خشکی مفاصل به -

 تدریج ایجاد شده باشد

استفاده بیش از حد مفصل -

 و... یا آسیب های ورزشی

 

فهای از بین رفتن غضرو-

 ))آرتروزها انتهایی استخوان

 و...

 فوریارجاع غیر -

 

، در طبق دارونامه((دادن مسکن-

صورت چاقی کاهش وزن و 

 ارجاع غیر فوری

درد و تورم مفاصل کوچک هر اگر 

دو دست ، خشکی کلی بدن و خشکی 

هنگام صبح که حداقل یک ساعت 

 طول بکشد

ماتیسم مفصلی وبیماریهای ر-

 )آرتریت روماتوئید و ...(

 ارجاع غیر فوری-
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 ثٌذی ّهؾکل ازتوبلی ّتْصیَ ُب دس دسد کوشاسصیبثی ّ غجمَ 

 مبتال به کمر درد زن باردار است طبق دستورالعمل مربوط به زن باردار عمل نماییداگر بیمار 

 

 اقدامات و توصیه ها احتمالی تمشکال نشانه ها  معاینات سوال کنید

آیا درد به دنبال وارد شدن ضربه و یا -2

زمین خوردن و یا حرکات خشن ایجاد شده 

 است؟

 آیا درد در یک سمت بدن و پهلوها است؟-3

احساس کسالت مینماید و دمای  آیا بیمار-4

 درجه سانتی گراد یا باالتر است؟ 48بدن او 

آیا درد پس از بلند کردن یک جسم سنگین -5

یا بعداز فعالیت سنگین وغیر معمول ایجاد 

شده است؟ و آیا درد مانع حرکت شده و به 

 سمت پاها کشیده می شود؟

آیا کمر بیمار طی ماه ها یا سال ها دچار -6

درد شده است و سن بیمار بیشتر از خشکی و 

 سال است؟ 61

آیا درد بصورت ناگهانی و پس از مدتها -7

استراحت در بستر یا استفاده از صندلی چرخ 

 دار بوجود آمده است؟

7- آیا بیمار باردار است؟ 

بررسی حال -

 عمومی

 کنترل عالیم حیاتی-

 معاینه کمر-

 

در صورت داشتن هر یک ازنشانه 

 های زیر:

 اشکال در کنترل ادرار ومدفوع-

درد در یک سمت بدن و در -

درجه  48پهلوها و دمای باالی 

 سانتی گراد

 
 

 و... ضربه و یا زمین خوردن-

 و... عفونت کلیه-

 
 

 ارجاع فوری-

 ارجاع فوری-

 

اگر کمر طی ماهها و سالها دچار -

خشکی و درد شود و سن بیمار  

 سال باشد 51بیش از 

ناگهانی بعد از مد تها درد -

 استراحت

 

اگر درد پس از بلند کردن جسم -

سنگین و یا بعد از فعالیت سنگین 

 ایجاد شده است

 ...یا روماتیسم و  وآرتروز -

 

 و... پوکی استخوان-

 

 آسیب به اعصاب و عضالت کمر-

 و..

وزن دادن مسکن، توصیه به کاهش -

در صورت شدید بودن استراحت به مدت و

استفاده از کیف آب گرم و در –روز  3

صورت عدم بهبودی استفاده از کیف آب 

 ارجاع غیر فوری سرد

دادن مسکن ،حفظ فعالیت و انجام -

توصیه های و ورزشهایی مثل پیاده روی

 ارجاع غیر فوری - باال

دادن مسکن و توصیه به عدم فعالیت شدید -

 ارجاع غیر فوری- توصیه های باالو
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 اسصیبثی ّ غجمَ ثٌذی ّهؾکل ازتوبلی ّتْصیَ ُب دس دسد یب خؾکی گشدى

 اقدامات و توصیه ها احتمالی تمشکال نشانه ها  معاینات سوال کنید

خشن ایجادشده آیا درد به دنبال حرکات -2

 است؟

آیا عالئم سردرد شدید ، تب ، اذیت شدن -3

دراثر نور شدید ،خواب آلودگی ،یا منگی 

وجود ضایعات پوستی مسطح به رنگ 

قرمز تیره که با فشار دادن محو نمی شود 

 در او وجود دارد؟

آیا درد به سوی بازوی او کشیده می -4

 شود؟

آیا درد به صورت ناگهانی ایجاد شده -3

 ست؟ا

آیا یک یا چند توده دردناک در کنار  -5

 گردن او وجود دارد؟

آیا درد در طول چند ماه گذشته بدتر شده -6

 است؟

آیا بعداز بیدار شدن از خواب درد ویا  -7

  خشکی گردن دارد؟ 

 حال عمومی بررسی-

 کنترل عالیم حیاتیو 

و در  معاینه گردن-

صورت نیاز معاینه 

 کشاله ران

 معاینه پوست-

در صورت داشتن هر یک از 

 نشانه های زیر:

 درد بدنبال حرکات خشن-

 درد گردن با عالئم تب و سردرد -

اگر درد ناگهانی ایجاد شده و به -

 سوی بازوها کشیده شود

 

 

 و... آسیب به نخاع-

 و... مننژیت-

فشار یا تحریک -

 و... اعصاب بازوها

 

 

 بی حرکت کردن عضو و ارجاع فوری-

 فوریارجاع -

 ارجاع فوری-

اگر توده دردناک در کنار گردن -

 بیمار وجود دارد 

 

اگر گردن درد در چند ماه گذشته -

 بدتر شده است

 

عفونت ویروسی غدد -

 و... لنفاوی

 

 و... آرتروز-

 

کشاله ران او را برای وجود توده  -

 بررسی کنید و ارجاع دهید

 

 مسکن داده و ارجاع غیر فوری-

 

بعد از بیدار شدن از خواب اگر -

 گردن درد دارد

انقباض عضالت -

گردن در یک طرف و 

 و... یا هر دو طرف

و پیگیری دادن استراحت و مسکن -

و در صورت ساعت  84بعد از 

 عدم بهبودی ارجاع گردد
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 ّهؾکل ازتوبلی ّتْصیَ ُب دس ثیوبسی ُبی پْعتیاسصیبثی ّ غجمَ ثٌذی 

 اقدامات و توصیه ها احتمالی تمشکال نشانه ها  معاینات سوال کنید

 (ؽذت -هذت -ؽشّع)ذ؟یؽذ خْد یپْعت یًبسازت هتْخَ هْلغ چَ ثبس يیاّل-2

 ذ؟یا ؽذٍ ػبسظَ يیا دچبس ضیً لجال بیآ-3

  داؽت؟ ؽجبُت ضیچ چَ ثَ ذیکشد هؾبُذٍ سا ثثْسات بی ؼَیظب کَ ثبس يیاّل -4

  داسد؟ ّخْد ؼبتیظب يیا هؾبثَ ضیً خبًْادٍ افشاد شیعب دس بیآ -3

  کٌذ؟ یه ػْد دّثبسٍ ّ ؽْد یه ،خْة داس خبسػ لغوت بیآ -5

  ثبؽذ؟ یه یا َیًبز چَ دس ثثْسات دبدیا هسل -6

 لشاس ثذى عوت کی دس بی هٌطمَ کی دس فمػ کَ ذیداس یدسدًبک یتبّل ثثْسات بیآ-7
 داسًذ؟

 ذ؟یا ؽذٍ تت ثب ُوشاٍ یپْعت ثثْسات دچبس شایاخ بیآ -8

 ؽْد؟ یًو خْة کَ ذیداس پْعت دس یصخو بیآ-9

  اعت؟ خبُب َیاصثم تش پشسًگ بی تش کوشًگ ؽوب پْعت اص یا هٌطمَ بیآ -21

 ّسم) اعت؟ یؼیغج شیغ پْعت ظبُش ّ ذیداس خبسػ پْعت اص یا َیًبز دس بیآ-22
 (ثشخغتَ ّ لشهض یُب

 يیلیع یّپٌ التِبیغی،عبل تْساًتِبیثبسث هثل)ذ؟یکٌ یه هصشف یخبص یداسّ بیآ-23
ّ )... 

 ّخْد سًگ لشهض ًمطَ کی آى ّعػ دس کَ ذیا ؽذٍ یپْعت ثثْسات دچبس بیآ -24
 اعت؟ سؽذ زبل دس شّىیث عوت ثَ ّ داسد

 ذیعف یُب پْعتَ پْعتَ داسدکَ ّخْد پْعت دس یلشهض ّ نیظخ یًْاز بیآ -23
 اعت؟ پْؽبًذٍ سا آى یسّ یا ًمشٍ

 پْعتَ آًِب اغشاف ّ داسًذ یّاظس ّهشص زذ پْعت یؼیغج شیغ یًْاز بیآ-25
 ؽْد؟ یه پْعتَ

 بی اًگؾتبى يیث یخبکغتش خطْغ ّخْد ّ آى ثذّى پا ، یا ذیؽذ خبسػ دچبس بیآ-26
 ذ؟یا ؽذٍ دعت هچ یسّ

 دبدیا ؽغتؾْ اص ثؼذ بی ّ اعت کشدٍ گشفتبس سا دعتِب ػوذتب یپْعت هؾکل بیآ -27
 ذ؟یداس ّکبس عش ییبیویؽ هْاد ثب بی ّ اعت ؽذٍ

ثشسعی زبل -

کٌتشل  ػوْهی

 ػالین زیبتی

 

هؼبیٌَ - -

 پْعت

 :دس صْست هؾبُذٍ ُش یک اص ًؾبًَ ُبی صیش 

 ُفتَ ثِجْد پیذا ًکٌذ 4صخن پْعتی کَ دس ػشض -

 سؽذ آُغتَ دس پْعتتْسم یب غذٍ ای ثب -

 

 تغییش کشدى یک خبل لذیوی یب ایدبد یک خبل خذیذ-

کَ ثب فؾبس هسْ ًویؾْد ّ ُوشاٍ ( ًمبغ لشهض سًگ)ثثْسات پْعتی -

 ثب تت ّ عش دسد ثبؽذ

 اگش دچبس ثثْسات پْعتی تبّل داس یکطشفَ دس ثذى ؽذٍ ایذ-

 

ی هثل پْعت ثیوبسیِبی-

 ثذخیوی ُب ّ...

ثیوبسیِبی پْعتی هثل  - 

 ثذخیوی ُب ّ...

 ّ.. ؽذى خبلِب ثذخیوی-

 ّ... هٌٌضیت-

 

 صًّب ّ...-

 

 اسخبع فْسی-

 اسخبع فْسی-

 

 اسخبع فْسی-

 اسخبع فْسی-

 

 اسخبع فْسی-

 ؽذٍ ایذ خبسػ ثب ُوشا اگش دچبس ثثْسات پْعتی تبّل داس-

 اگش دچبس ثثْسات پْعتی ُوشاٍ ثب گلْدسد ؽذٍ ایذ-

 دچبس ثثْسات پْعتی هٌتؾش ثَ سًگ صْستی کوشًگ ؽذٍ ایذاگش -

 ؾْد یکَ پْعتَ پْعتَ هاگشًْازی ظخین ّلشهضی دسپْعت داسیذ-

 اگش ثثْساتی داسیذ کَ دس ّعػ آى ًمطَ لشهض داسد-

هشص داسد ّ اغشاف آى پْعتَ اگش ًْازی غیش غجیؼی پْعت زذ ّ -

 پْعتَ هی ؽْد

 یا پررنگتر از بقیه جاها استاگرمنطقه ای ازپوست شما کمرنگتر -

 ّ... آثلَ هشغبى-

 ّ... هخولک-

 ّ... عشخدَ-

 ّ.. پغْسیبصیظ-

 ّ... گضػ کٌَ-

 ّ... کچلی-

بیماریهای خود ایمنی و 

عفونتهای قارچی خفیف، 

 خالها و ... 

 اسخبع غیش فْسی-

 اسخبع غیش فْسی-

ّ تْخَ ثش اعبط  اسخبع غیش فْسی-

            دعتْسالؼول کؾْسی ثیوبسیِب

 اسخبع غیش فْسی-

 اسخبع غیش فْسی-

 اسخبع غیش فْسی-

 ارجاع غیر فوری-

اگش هشاخؼَ کٌٌذٍ دس یک یب چٌذ هٌطمَ اص پْعت خْد خبسػ داسد کَ لشهض -

 ّ ثشخغتَ اعت

اگر مشکل پوستی دستها را گرفتارکرده وبا شستشو بامواد شیمیایی بدتر -

 میشود

خبسػ ؽذیذثب ّخْد خطْغ خبکغتشی ثیي اًگؾتبى اگش هشاخؼَ کٌٌذٍ دچبس -

 پب ّ یب  سّی هچ دعت ثبؽذ

  کٌذ؟ یه ػْد دّثبسٍ ّ ؽْد یه ،خْة داس خبسػ لغوت اگش-

 زغبعیت یب گضػ زؾشات-

...ّ 

 ازتوبل زغبعیت ّ ...-

 

 و... (خشة)گبل -

 

 و ... احتمال حساسیت-

اعتفبدٍ اص داسُّبی ظذ زغبعیت ّ یب -

دس )ظذ گضػ زؾشات غجك داسًّبهَ  

                (صْست ؽذیذ ثْدى اسخبع

وده و یا از کار شستشو را کمتر نم-

 ده کنددستکش با آستر نخی استفا

دادى داسّ غجك داسًّبهَ ّآهْصػ -

 ثِذاؽت فشدی

دّس کشدى اص ػبهل ایدبد کٌٌذٍ ّ دس -

 اسخبع ؽْدصْست خْة ًؾذى 
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 بیماریهای پوستی ، آسیب های شایع دهان

 مشکل دندان ، تنگی نفس



 آسیب های شایع دهان اسصیبثی ّ غجمَ ثٌذی ّهؾکل ازتوبلی ّتْصیَ ُب دس

 اقدامات و توصیه ها احتمالی تمشکال نشانه ها  معاینات سوال کنید

 آیا کل دهان زخم شده یا دردناک است؟-2

لکه های کرم مانند زرد یا سفید رنگ  آیا-3

 درون دهانتان ایجاد شده است؟

آیا زخم های فرو رفته و خاکستری رنگ -4

در دهان دارید که اطرافشان قرمز شده 

 است؟

 د؟ یآیا دارو مصرف می کن-3

آیا ناحیه زخم شده کنار  زبان یا در  -5

 داخل گونه قرار دارد؟

رک آیا گوشه دهانتان زخم شده یا ت-6

 خورده است؟

 بررسی حال عمومی -

 عالیم حیاتی و کنترل

 معاینه دهان و دندان -

در صورت داشتن هر یک از نشانه 

 های زیر:

 زخم های فرو رفته و خاکستری -

 

 

 مصرف داروی خاص -

 

 

یا داخل  زخم گوشه زبان یا کنار زبان -

 گونه

 زخم گوشه دهان یا ترک گوشه دهان -

 

 

 و... فتآ -

 

 

 عوارض دارویی-

 

 

اثر سایش و اصطکاک ممکن است در -

  دندان ها ، زبان یا گونه زخم شده باشد

کمبود آهن،یا اندازه نبودن  -

 و... دندانهای مصنوعی

 

 

رعایت بهداشت دهان و دندان  -

 و ارجاع غیر فوری 

 

رعایت بهداشت دهان و  -

 شودارجاع غیر فوری داده 

 

به پزشک مر بوطه ارجاع  -

 شود.

به پزشک مر بوطه ارجاع  -

 شود.

   

 لکه های یادهان   زخم درد ناک در -

مانند زرد یا سفید رنگ در دهان  کرم

 یا زخم کل دهان

احتمال برفک )نوعی عفونت -

 و... قارچی(

 

به بیمار آموزش دهید محلول  -

جوش شیرین رقیق شده )یک 

قاشق چایخوری جوش شیرین 

در نصف استکان آب جوشیده 

ولرم( روزی دو بار استفاده کند 

روز برطرف 3و اگر بعد از 

پزشک نشد بیمار به 

 ارجاع  دهید
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 اسصیبثی ّ غجمَ ثٌذی ّهؾکل ازتوبلی ّتْصیَ ُب دس هؾکل دًذاى

 اقدامات و توصیه ها احتمالی تمشکال نشانه ها  معاینات سوال کنید

 آیا دچار درد طوالنی مدت دندان شده اید؟-2

آیا فقط موقعی که با آن دندان خاص، غذا -3

 را می جوید دچار درد میشوید؟

 آیا دندان دردناک را اخیراً پر کرده اید؟-4

 آیا فقط وقتی که دندانتان با غذا،-3

نوشیدنی یا هوای سرد تماس پیدا می کند 

 به مدت چند ثانیه دچار درد می شوید؟

آیا رنگ دندانتان تغییر کرده است؟و -5

تغییر رنگ به صورت لکه های جدا جدا 

 روی دندان ها وجود دارد؟

آیا درد یا ناراحتی شما مربوط به یک یا -6

 چند عدد از دندانهای عقبتان است؟

دردناک هستند یا  آیا لثه های شما-7

 خونریزی می کنند؟

آیا صبحها که از خواب بیدار میشوید -8

دندان قروچه  شبها  فکتان درد می کند؟آیا

 میکنید؟

 بررسی حال عمومی-

 اندازه گیری درجه حرارت-

 معاینه دندان و لثه-

در صورت داشتن هریک ازنشانه 

                              :های زیر 

 داشتن درد طوالنی مدتدر صورت -

 

 و... یا آبسه دندان شدید پوسیدگی-

 

 ارجاع فوری-

: 

اگر فقط موقع غذا خوردن دچار -

درد می شود و یا اخیراً دندان را پر 

 کرده است

اگر تغییر رنگ روی دندانها به -

 صورت لکه های جدا جدا باشد

 

اگر درد در دندانهای عقب باشد و -

است و خونریزی اگر لثه ها دردناک 

 کند

 

دندان ویا درست پر  خفیف پوسیدگی-

 و... نکردن دندان یا التهاب لثه

 

بعلت مصرف نادرست قطره آهن در -

قطره از حد  کودکان و یا مصرف بیش

یا قرصهای دارای فلوراید و یا باال 

 و... دن میزان فلوراید آب وب

مشکل دندان عقل یا التهاب لثه ویا -

 و... بیماریهای خونی

 

به دندانپزشک ارجاع شود )آموزش -

رعایت بهداشت دهان و دندان ،مصرف 

 میوه و سبزی(

به دندانپزشک ارجاع شود )آموزش -

رعایت بهداشت دهان و دندان ،مصرف 

 میوه و سبزی(

 

به دندانپزشک ارجاع شود )دادن -

مسکن، آموزش رعایت بهداشت دهان و 

 دندان ،مصرف میوه و سبزی(

اگر با تماس با غذای سرد یا گرم یا -

 هوای سرد دچار درد می شود 

 

 

 اگر تغییر رنگ دندان یکسره باشد-

 

 

اگر صبحها موقع برخاستن ازخواب -

 درد دندان دارد

آسیب مینای دندان و یا مسواک زدن -

شدید دندان ،عفونت لثه ویا پوسیدگی 

 و... دندان

 

بعلت کشیدن سیگار یا نوشیدن چای و -

قهوه به مقدار زیاد ، ضربه به دندان 

 و... ،آسیب به عصب

 

 

ساییده شدن دندان به علت استرس و -

 و... اضطراب

استفاده از خمیر دندانهای مخصوص -

و در صورت بهتر نشدن به دندانهای حساس 

)دادن مسکن،  دندانپزشک ارجاع شود

آموزش رعایت بهداشت دهان و دندان 

 ،مصرف میوه و سبزی(

آموزش ترک سیگار یا کم خوردن چای و -

و در قهوه ،رعایت بهداشت دهان و دندان 

صورت بهتر نشدن به دندانپزشک ارجاع 

)دادن مسکن، آموزش رعایت بهداشت شود 

 دهان و دندان ،مصرف میوه و سبزی(

و در صورت شدید بودن به حفظ آرامش -

)دادن مسکن، دندانپزشک ارجاع شود 

ت دهان و دندان آموزش رعایت بهداش

 ،مصرف میوه و سبزی(
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 اسصیبثی ّ غجمَ ثٌذی ّهؾکل ازتوبلی ّتْصیَ ُب دس تٌگی ًفظ

 اقدامات و توصیه ها احتمالی تمشکال نشانه ها  معاینات سوال کنید

 دسدًبک اعت؟ یوبستٌفظ کشدى ث یبآ-2

 اعت؟ یٌَدچبس خظ خظ ع یوبسث یبآ-3

هْلغ  یبؽذٍ  یذاسًفظ اص خْاة ث یثخبغش تٌگ یوبسث یبآ-4

 کف آلْد داسد؟ یب یعشفَ خلػ صْست

 یب دیثَ هذت ص یوبسیث یبهغبفشت  یلثذل یشااخ یوبسث یبآ -3

کشدٍ  یوبىصا یشُفتَ اخ3 یاگش صى اعت غ یبثْدٍ  یسشکتث

 اعت؟

 یوبسث یبًفظ ؽذٍ اعت؟ّ آ یدچبس تٌگ یوبسث یشااخ یبآ-5

 داؽ اعت؟ یوبسّثذى ث یکٌذعشفَ ه

ثالفبصلَ  یبپش اعتشط  یغٌُگبم ّلب یوبسًفظ ث یتٌگ یبآ-6

 ؟ؽْد یه یدبدثؼذ اص آى ا

 ّسم کشدٍ اعت؟ یوبسث یهچ پب یبآ-7

هفشغ ،  ی،ػالئن خغتگ یوبسًفظ ث یػالٍّ ثش تٌگ یبآ-8

اص  یؼث یذگیغؼ کشدى ،سًگ پش یبازغبط اص زبل سفتي 

 زذ پْعت داسد؟

ثبػث توبط هشتت اّ ثب گٌذم ّ  یوبسث یعشگشه یبؽغل  یبآ-9

 پشًذگبى هسجْط دس لفظ اعت؟ یبغالت ،خبًْساى  یگشد

ّ  یعسّصُب ُوشاٍ عشفَ خلػ غل یؾتشدس ث یوبسث یبآ-21

 سًگ داسد؟ یخبکغتش

هثال )کٌذ؟ یدس هٌبغك پش گشد ّ غجبس کبس ه یوبسث یبآ-22

 (هؼذى

ثشسعی زبل -

 ػوْهی 

کٌتشل ػالئن زیبتی -

هخصْصب کٌتشل )

 (تٌفظ ثیوبس

 ثشسعی پْعت-

 هؼبیٌَ هچ پب-

دس صْست هؾبُذٍ ُش یک اص ًؾبًَ ُبی 

 :صیش

 اگش تٌفظ کشدى ثیوبس دسدًبک ثبؽذ-

دچبس خظ خظ عیٌَ اخیر در چند ساعت-

عفیذ سًگ ؽذٍ ثب خلػ کف آلْد صْستی ّ یب 

 ثب تٌگی ًفظ اص خْاة ثیذاس ؽْد  ّ یب

 زشکت ثْدٍ اعتهذتی غْالًی ثیوبس ثی -

 اگش تٌگی ًفظ ثشاثش اعتشط ثبؽذ-

 

 اگش هچ پبی ثیوبس ّسم کشدٍ ثبؽذ-

 

تٌگی ًفظ ُوشاٍ ثب عشفَ ّ دسخَ -

 دسخَ عبًتی گشاد48زشاست ثبالی 

 

 ّ... زولَ للجی-

ادم سیْی دس اثش ًبسعبیی -

 ّ.... للجی

 

 ّ.. ازتوبل آهجْلی سیَ-

 ّ... فؾبس ػصجی-

 

ًبسعبیی للجی ،ثیوبسی -

 ّ... کلیْی ّیب کجذی

 

 پٌْهًْی یب رات الشیَ ّ..-

 

دس صْست ًذاؽتي  دادى ًصف لشؿ آعپشیي-

               ّ اسخبع فْسی زغبعیت دس ثیوبس

 ًؾبًذى ثیوبس سّی صٌذلی ّ اسخبع فْسی-

 

 اسخبع فْسی-

 دػْت ثَ آساهؼ ّ اسخبع فْسی-

 

 اسخبع فْسی-

 

 یفْس اسخبع ّ تت کبُؼ یثشا الذاهبت-

خظ خظ عیٌَ داسد ّ دسخَ زشاست -

 دسخَ عبًتی گشاد داسد 48ثبالی 

عشفَ ُوشاٍ ثب خلػ غلیع خبکغتشی ّ -

 کبس دس هٌبغك پش گشد ّ غجبس

اگش ثیوبس ثب غالت ّ زیْاًبت عش ّ کبس -

 داسد

ػالٍّ ثش تٌگی ًفظ ػالین خغتگی -

 ...داسدهفشغ ، سًگ پشیذگی ّ 

التِبة تٌفغی دس اثش -

 ّ.. ّیشّعیػفًْت 

اثتال ثَ ثیوبسیِبی ؽغلی ّ -

 ّ.. یب عیگبس کؾیذى

 ّ... زغبعیت خبسخی-

 

 ّ... کن خًْی-

 الذاهبت ثشای کبُؼ تت ّ اسخبع غیشفْسی-

 

 تشک عیگبس یب تغییش ؽغل ّ اسخبع غیش فْسی-

 

اص توبط ثب ایٌگًَْ هْاد پشُیض ؽْد ّ اّسا ثَ -

 پضؽک اسخبع دُیذ

 اسخبع غیش فْسی-
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 اسصیبثی ّ غجمَ ثٌذی ّهؾکل ازتوبلی ّتْصیَ ُب دس دسد لفغَ عیٌَ

 اقدامات و توصیه ها احتمالی تمشکال نشانه ها  معاینات سوال کنید

 دعت، عوت ثَ بی  داسد؟ فؾبسًذٍ زبلت وبسیث دسد بیآ-2

 مَیدل چٌذ اص ثؼذ دسد يیا بیآ ّ کؾذ؟یه شیت گشدى،ؽبًَ

 دچبس اعت ثبس يیاّل بیداسد؟آ اداهَ ُوچٌبى اعتشازت

 اعت؟ ؽذٍ یدسد يیچٌ

 اعت؟ ًفظ یتٌگ ثب ُوشاٍ ّ فؾبسًذٍ زبلت ثب دسد بیاآ-3

 صى اگش ّ اعت ثْدٍ زشکت یث یغْالً هذت وبسیث بیآ-4

 ؟اعت کشدٍ وبىیصا گزؽتَ ُفت3َدس اعت

یا  عجض ،خلػ عشفَ ثب ُوشاٍ ٌَیع لفغَ دسد وبسیث بیآ-3

 داسد؟ سًگزرد 

 ثبخلػ تْام عشفَ ثب ُوشاٍ ٌَیع لفغَ دسد وبسیث بیآ -5

 داسد؟ ؾتشیث بی گشاد یعبًت دسخَ 48 ثذى یدهب ،ثب

 ثب کَ اعت پْعت دس یعْصؽ صْست ثَ وبسیث دسد بیآ -6

 ًذاسد؟ یاستجبغ تٌفظ

 دسد بیاعت؟آ ثْدٍ ییدسدُبچنین  دچبس وبسیث لجال بیآ -7

 ؾْد؟یه ؽشّع خْسدى غزا ثؼذاص وبسیث

 ؽذى خن ّثب اعت ٌَیع لفغَ ّعػ دس وبسیث دسد بیآ -8

 ؾْد؟یه ثذتش ذىیکؾ دساص بی خلْ ثَ

 ّ اعت ٌَیع لفغَ عوت کی دس تٌِب وبسیث دسد بیآ -9

 ٌَیع لفغَ لوظ ثب بیؾْد؟ّآیه ثذتش دسد كیػو ثبتٌفظ

  کٌذ؟ یه دسد ازغبط

ثشسعی زبل -

کٌتشل و  ػوْهی

 ػالین زیبتی

 لوظ لفغَ عیٌَ-

دس صْست هؾبُذٍ ُش یک اص ًؾبًَ ُبی 

 :صیش

ّ دس زبلت  دسد لفغَ عیٌَ فؾبسًذٍ  ثبؽذ-

 تشازت اداهَ داؽتَ ثبؽذعا

دسد لفغَ عیٌَ فؾبسًذٍ ُوشاٍ ثب تٌگی -

ًفظ ّ اخیشاً هذتی ثی زشکت ثْدٍ ّ یب 

 ًوْدٍ اعتصایوبى 

دسد لفغَ عیٌَ ُوشاٍ ثب تٌگی ًفظ -

 48،عشفَ تْام ثب خلػ ، دهبی ثبالی 

 دسخَ عبًتی گشاد

دثیوبس ثَ صْست عْصػ دس  اگش دسد-

ّ یب تٌفظ استجبغ ًذاؽتَ  پْعت ثْدٍ

 ثبؽذ

 

 ّ... زولَ للجی-

 

 ّ... آهجْلی سیَ-

 

 ّ.. ػفًْت ُبی سیْی-

 

 ّ.. ثیوبسی صًّب-

 

 

دس صْست ًذاؽت  آعپشیيدادى ًصف لشؿ -

 ّاسخبع فْسی زغبعیت

 اسخبع فْسی -

 

 اسخبع فْسی-

 

 اسخبع فْسی-

اگش دسد لفغَ عیٌَ ثب دساص کؾیذى ّ یب -

 ثب خن ؽذى ثذتش هی ؽْد

پظ صدى غزا یب ثشگؾت -

 تشؽسبت اص هؼذٍ ثَ هشی

 دادى داسّی آًتی اعیذ ّ اسخبع غیشفْسی-

داؽتَ ّ پظ اص اگش لجالً دسد لفغَ عیٌَ -

 خْسدى غزا دسد ؽشّع هی ؽْد

 

اگش دسد لفغَ عیٌَ تٌِب دس یک عوت -

ّ لوظ  ثذى ثْدٍ ّ ُوشاٍ ثب تٌفظ ػویك 

 ثذتش  هی ؽْدلفغَ عیٌَ 

 

 

اگش دسد لفغَ عیٌَ ُوشاٍ ثب عشفَ ّ -

 خلػ عجض یب صسد سًگ اعت

 ّ... عْء ُبظوَ-

 

التِبة یب آعیت ػعالت -

 ّ... سثبغِب ّ غعشّفِب

 

 

 ّ... ػفًْت ّیشّعی-

 38دادى داسّی آًتی اعیذ ّ پیگیشی ثؼذ اص -

 (اگش ثِجْد ًیبفت اسخبع دادٍ ؽْد)عبػت 

 

اًدبم فؼبلیت هؼوْل سّصاًَ ّ اعتفبدٍ اص -

 38ّ پیگیشی ثؼذ اص داسُّبی هغکي 

 (اگش ثِجْد ًیبفت اسخبع دادٍ ؽْد)عبػت 

 

دادى هغکي ّ تْصیَ ثَ اعتفبدٍ اص ثخْس ّ -

اگش تٌگی ًفظ، ؽذیذ اعت تشک عیگبس ّ 

 اسخبع فْسی
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 اسصیبثی ّ غجمَ ثٌذی ّهؾکل ازتوبلی ّتْصیَ ُب دس تپؼ للت

 اقدامات و توصیه ها احتمالی تمشکال نشانه ها  معاینات سوال کنید

 ٌَیع لفغَ ،دسد ػالئن اص کی چیُ للت تپؼ ٌُگبم بیآ-2

 زبل اص ،ازغبط یًّبگِبً ذیؽذ ًفظ یتٌگ بی گشدى بی

 داسد؟ کشدى غؼ بی سفتي

 سد؟اد للت تپؼ اکٌْى ُن وبسیث بیآ-3

 تیفؼبل اص پظ ّ کٌذ یه یخغتگ اازغبط وبسیث بیآ -4

 اعت؟ ذٍیپش سًگ اّ پْعت ّ داسد ًفظ یتٌگ ُن فیخف

 داسد؟ یللج یوبسیث عبثمَ وبسیث بیآ -3

 اعت؟ کشدٍ اعتٌؾبق زالل هْاد وبسیث بیآ -5

 کٌذ؟ یه هصشف داسّ وبسیث بیآ -6

 ثب ُوشاٍ ّصى کبُؼ نیػال اص کی چیُ وبسیث بیآ -7

 اص ؼیث کشدى ػشق ُب، چؾن صدى شّىیث ، اؽتِب ؼیافضا

 داسد؟ یدائو تیػصجبً ثب زذ

 یذًیًْؽ بی ،لٍِْ یچب هؼوْل زذ اص ؼیث وبسیث بیآ -8
  اعت؟ ذٍیًْؽ کْال یزبّ

 کؾذ؟ یه گبسیع هؼوْل زذ اص ؼیث وبسیث بیآ -9

 اعتفبدٍ هخذس هْاد بی هسشک یداسُّب وبساصیبثیآ -21

 اعت؟ کشدٍ

 للت ظشثبى ثْدى لذست پش ثب وبسیث للت تپؼ بیآ-22

 اعت؟ ُوشاٍ

ّیب تست فؾبس ػصجی ّ  اعت یػصج وبسیث بیآ-23

 ؟اعتشط هی ثبؽذ

ثشسعی زبل -

 کنترلػوْهی ّ

 ػالین زیبتی

 هؼبیٌَ چؾن-

 اًذاصٍ گیشی ّصى-

 هؼبیٌَ پْعت-

 

دس صْست هؾبُذٍ ُش یک اص ًؾبًَ ُبی 

 :صیش

اگش ثیوبس ٌُگبم تپؼ للت ازغبط دسد -

لفغَ عیٌَ ّ گشدى ، تٌگی ًفظ ؽذیذ ّ 

 داسدکشدى  یب ازغبط غؼ 

تٌگی ًفظ ثؼذ اص فؼبلیت خفیف ّ سًگ -

 پشیذگی

 عبثمَ ثیوبسی للجیتٌگی ًفظ ثَ ُوشاٍ -

 

 

 ّ.. اثتال ثَ ثیوبسی خذی للت ّ ػشّق-

 

 ّ... کن خًْی ؽذیذ-

 

 ّ... ثذتش ؽذى هؾکل للجی-

 

 

 اسخبع فْسی -

 

 اسخبع فْسی-

 

 اسخبع فْسی-

اگش ثیوبس ثیؼ اص زذ عیگبس کؾیذٍ یب -

داسّی هخذس اعتفبدٍ کشدٍ ّیب اعتٌؾبق 

 داؽتَ اعت( هثل ثٌضیي)زاللِب 

 اگش ثیوبس داسّیی هصشف کشدٍ ثبؽذ -

 

اگش ثیوبس ػالٍّ ثش تپؼ للت ، ػالین -

... کبُؼ ّصى، ثیشّى صدى چؾن ُب ّ

 داؽتَ ثبؽذ

اگش تپؼ للت ثیوبس ثب ًب هٌظن ثْدى -

 ظشثبى للت ُوشاٍ ثبؽذ 

 

ّ یب تست فؾبس  اگش ثیوبس ػصجی اعت-

 ػصجی ّ اعتشط هی ثبؽذ.

 

اثش ًیکْتیي عیگبس یب هصشف هْاد -

 ّ... هخذس یب اعتٌؾبق زاللِب 

 

 ػْاسض داسّیی-

 

 ّ... پشکبسی تیشّئیذ-

 

 اعتشط ّ هصشف هْاد زبّی کبفئیي-

..ّ 

 

 ّ.. اعتشط ّ تست فؾبس ثْدى-

 

تْلف هصشف آى هْاد ّ اسخبع -

 ثَ پضؽک

 

ّ خلْگیشی  اسخبع غیش فْسی ثَ پضؽک-

 اص هصشف ثی سّیَ داسّ

 اسخبع غیش فْسی -

 

ػذم هصشف آموزش در مورد -

کبفئیي ّ زفع آساهؼ ّ اسخبع ثَ 

 پضؽک

 دػْت ثَ اًدبم ّسصػ ُبی-

 آساهجخؼ ّ اسخبع غیش فْسی

 

اگش تپؼ للت ثیوبس ثش اثش هصشف ثیؼ اص زذ چبی -

 ّ لٍِْ ّ ًْؽبثَ ُبی داسای کْال ایدبد ؽذٍ ثبؽذ 
هصشف هْاد داسای کبفئیي ّ کْالی -

 ّ... صیبد

تْصیَ هی ؽْد ثَ تذسیح ّ غی -

چٌذ سّص هصشف ًْؽیذًی ُبی 

دس زبّی کبفئیي ّ کْال کن ؽْد ّ 

 صْست ػذم ثِجْدی اسخبع گشدد
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 اسصیبثی ّ غجمَ ثٌذی ّهؾکل ازتوبلی ّتْصیَ ُب دس هؾکالت ثیٌبیی

 اقدامات و توصیه ها احتمالی تمشکال نشانه ها  معاینات سوال کنید

 عشتبى ثَ یا ظشثَ گزؽتَ عبػت 38 دس بیآ-2

 اعت؟ ؽذٍ ّاسد

 ّ یًْساً یُب خشلَ هثل ییٌبیث اختالالت ثَ بیآ-3

 ذ؟یا ؽذٍ هجتال ؽٌبّس ًمبغ

 عشدسد دچبس یًْساً یُب خشلَ يیا دًجبل ثَ بیآ-4

 ذ؟یا ؽذٍ ذیؽذ

 ذ؟یا ؽذٍ یٌیدّث دچبس بیآ -3

 ػالئن کَ آى ثذّى ّ یًبگِبً صْست ثَ بیآ -5

 ؽذٍ یٌیث دّ ،دچبس ذیثبؽ داؽتَ یا دٌُذٍ ُؾذاس

 ذ؟یا

 ذ؟یا ؽذٍ ذید یتبس دچبس بیآ-6

 ذ؟یا ؽذٍ چؾن دّ ُش بی کی دسد دچبس بیآ-7

 ذ؟یداس عي عبل 51 اص ؼیث بیآ -8

 ؟ُغتیذ يیشیؽ بثتید ثَ هجتال بیآ-9

 ذ؟یکٌ یه هصشف داسّ بیآ-21

 بی هطبلؼَ هثل ییکبسُب کَ یهْلؼ فمػ بیآ -22

 ذید یتبس دچبس ذیدُ یه اًدبم كیدل یکبسُب

 ذ؟یؽْ یه 

ثشسعی زبل ػوْهی -

 کٌتشل ػالئن زیبتی

 هؼبیٌَ چؾن-

 ثیٌبیی عٌدی-

دس صْست هؾبُذا ُش یک اص ًؾبًَ ُبی 

 صیش:

 عبػت گزؽتَ 84ظشثَ ثَ عش دس -

اختالالت ثیٌبیی هثل دیذى خشلَ ُبی -

ُوشاٍ ثب عش دسد ًْساًی ّ ًمبغ ؽٌبّس 

 ؽذیذ

 

ثیوبس ثصْست ًبگِبًی دچبس دّ ثیٌی -

 ؽذٍ ثبؽذ

ثیوبس دچبس دّ ثیٌی تذسیدی ؽذٍ اعت ّ -

یکی ُوشاٍ ازغبط گضگض ّ هْس هْس دس 

 اص اًذاهِب

ُش ثیوبس دچبس تبسی دیذ ّ دسد دس یک یب -

 دّ چؾن

ثیوبس هجتال ثَ دیبثت اعت ّ تبسی دیذ -

 داسد

 ثیوبس داسّیی هصشف هی کٌذ -

 

 

 ّ... ثَ چؾن یب ػصت چؾن آعیت-

 ّ... زولَ هیگشى-

 

 

خًْشیضی هغضی یب گؾبد ؽذى سگِبی -

 ّ... خودوَ

 یب ثیوبسی ػعالًی چؾن MSثیوبسی -

..ّ 

 

یب التِبة ػٌجیَ یب یب گلْکْم آة عیبٍ -

 ّ.. التِبة ػصت ثیٌبیی

 ّ... آعیت ؽجکیَ-

 

 ػْاسض داسّ-

 

 

 فْسیاسخبع -

دادى داسّی هغکي ،تْصیَ ثَ هصشف -

دس اتبق تبسیک ّ  اعتشازتّ فشاّاى هبیؼبت

خْداسی اص هصشف پٌیش ّ عبکت ثبؽذ ّ

اًدبم ّؽکالت،داؽتي خْاة هٌظن 

 اسخبع فْسی- ّسصؽِبی آسام ثخؼ 

 اسخبع فْسی-

 

 اسخبع فْسی-

 

 اسخبع فْسی-

 

 اسخبع فْسی-

 

 اسخبع فْسی-

دچبس آة هشّاسیذ یب اصثیي سفتي ؽجکیَ - داسد عبل 05ثیوبس ثیؼ اص -

 ّ... چؾن

 اسخبع غیشفْسی-

ثیوبس هْلغ اًدبم کبسُبی دلیك ّ هطبلؼَ  -

 دچبس تبسی دیذ هی ؽْد؟

اًدبم ثیٌبیی عٌدی ّ پظ اص عي - ّ... پیش چؾوی-

عبلگی ثبیذ چؾوِب هشتجبً  85

 هؼبیٌَ ؽًْذ

طبقه بندی 

 کنید
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 سدگی چؾنّتْصیَ ُب دس آصکل ازتوبلی اسصیبثی ّ غجمَ ثٌذی ّهؾ

 شل شدن بافت های نگهدارنده پلک و مژه بعلت باال رفتن سن و تراخم 

 اقدامات و توصیه ها احتمالی تمشکال نشانه ها  معاینات سوال کنید

 اعت؟ ذٍید ظشثَ وبسیث چؾن بیآ-2

 وبسیث چؾن دس ضٍیعٌگش هثل یخبسخ خغن بیآ-3

 اعت؟ سفتَ فشّ

 چؾن اغشاف بی داخل دس ذیؽذ دسد دچبس بیآ-4

 اعت؟ ؽذٍ

 اعت؟ هتْسم ّ لشهض چؾن دّس پْعت بیآ-3

آیب دسد چؾن ُن داسد؟ ذید یتبس وبسیث بیآ-5

 داسد؟

 اعت؟ ثشگؾتَ داخل ثَ ُب پلک بیآ -6

 تشؽسبت ثب ُوشاٍ چؾوِب یلشهض دچبس بیآ-7

 اعت؟ ؽذٍ چغجٌذٍ

 

 خْد پلک دّ ُش بی کی دس یهؾکل دچبس بیآ-8

 (خبسػ بی یلشهض)اعت؟ ؽذٍ

 خْد پلک یسّ دسدًبک ّ لشهض یثشخغتگ بیآ-9

 داسد؟

 چؾن دس یبسازتً ّ یخؾک ازغبط بیآ -21

 کٌذ؟یه

 

بررسی حال عمومی و 

 کنترل عالئم حیاتی

 هؼبیٌَ چؾن-

دس صْست هؾبُذٍ ُش یک اص ًؾبًَ ُبی 

 :صیش

 اگشثَ چؾن ظشثَ ّاسد ؽذٍ ثبؽذ-

چَ ) خغن خبسخی دس چؾن فشّ سفتَ ثبؽذ-

 (سّی پلک فْلبًی یب سّی لشًیَ

 

 چؾن هْاد ؽیویبیی پبؽیذٍ ؽذٍ ثبؽذ ثَ-

 

پْعت دّس چؾن لشهض ّ هتْسم ثْدٍ ّ دسد -

 ؽذیذ داخل ّ اغشاف چؾن ّخْد داؽتَ ثبؽذ

پلک ثیوبس ثَ عوت داخل یب خبسج چؾن -

 چشخیذٍ اعت

 ثیوبس دچبس تبسی دیذ اعت ُوشاٍ ثب دسد چؾن-

 

 

 ّ.. چؾن یب ػصت چؾنثَ  آعیت-

 صخن لبثل هؾبُذٍ دس چؾن ّ..-

 

 آعیت ثَ چؾن-

 

ػفًْت پْعت ّ ثبفت ًشم -

 ّ.. اغشاف چؾن دس اثش ثب کتشی

 آًتشّپیْى-

 

 یب آة عیبٍ ّ.. گلْکْم-

 

 

 اسخبع فْسی -

خواباندن بیمار به طوریکه سر وی باالتر از -

تنه قرار بگیرد و با بالشتک و پارچه بدون پرز 

  ارجاع فوری–چشم بسته شود 

مالیمی از آب سرد دقیقه جریان  21به مدت -

 را باالتر را روی چشم بگیرید و چشم غیر مبتال

 ارجاع فوری-نگه دارید

 

 اسخبع فْسی -

 

 اسخبع فْسی -

 

 فْسی اسخبع-

اؽک دس  تْلیذ ثَ ػلت کبُؼ- ثیوبس ازغبط خؾکی ًّبسازتی دس چؾن داسد-

 چؾن
 غیش فْسی اسخبع-

 خغن خبسخی عطسی دس چؾن ثبؽذ -

دچبس لشهضی چؾوِب ُوشاٍ ثب اگش ثیوبس -

 تشؽسبت چغجٌذٍ ثبؽذ

 

اگش ثیوبس دچبس لشهضی یب خبسػ دس ُش دّ -

 پلک ؽذٍ ثبؽذ

اگش ثیوبس یک ثشخغتگی لشهض ّ دسد ًبک -

 سّی پلک داسد

 ّسّد خغن خبسخی دس چؾن-

التِبة هلتسوَ چؾن دس اثش -

 ػفًْت ثب کتشی یب ّیشّط

 

التِبة پلک چؾن ُوشاٍ ثب -

 یب زغبعیتِبّ ؽْسٍ عش

 گل مژه-

ؽغتؾْی چؾن ثب آة عشد ّ یب ثب گْؽَ یک -

 دعتوبل تویض ّ هشغْة خغن سا دس هی آّسین

تشؽر چؾوی سا ثطْس هشتت ثب پٌجَ هشغْة -

تویض پبک کٌذ ّ غجك داسًّبهَ داسّ دادٍ ؽْد ّ 

دس صْست )پیگیشی ؽْد عبػت  38 ثؼذ اص

 (ػذم ثِجْدی اسخبع

لبسچ یب اعتفبدٍ اص اعتفبدٍ اص ؽبهپُْبی ظذ -

 کشهِبی هشغْة کٌٌذٍ غیش هؼطش

ثب پٌجَ ثِذاؽتی هشغْة چؾن سا پبک کٌذ ّ دس -

 اسخبع ؽْد صْست خْة ًؾذى ثؼذاص یک ُفتَ

طبقه بندی 

 کنید
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 و نحوه گرفتن نمونه خلط معاینه شکم و پوست

 نه خلطنحوه گرفتن نمو معاینه پوست معاینه شکم

 بیمار در محل مناسب پشت پاراوان قرار گیرد. -2

 محل مورد معاینه باز گذاشته شود. -3

 بیمار طاق باز خوابیده و پاها از زانو خم شود. -4

 در صورت نیاز از دستکش استفاده شود. -3

کننده بایستی گرم باشد و یا با دمای محیط همخوانی دستهای معاینه  -5

 داشته باشد.

 در هنگام معاینه از نوک انگشتان دست استفاده گردد. -7

پوست شکم از نظر رنگ ، بثورات ، تورم .... کم آبی بررسی می  -7

 شود.

 در هنگام معاینه از نوک انگشتان دست استفاده گردد. -8

ز لمس شکم،و یا بعد از لمس شکم از نظردرد )درد قبل ا -9

 شکم،(بررسی گردد.

لمس شکم از نقاط دورتر از محل درد شروع و به محل درد نزدیک  -21

 میگردد.

 وسایل مورد استفاده توسط فرد معاینه کننده بطور صحیح دفع گردد -22

 

 بیمار را درمحل مناسب پشت پاراوان قرار گیرد  -2

 شرح مورد معاینه براي بیمار -3

 استفاده از دستكش در هنگام معاینه -4

 كنار زدن لباس درمحل ضایعه -3

مشاهده پوست درمحل ضایعه از نظر رنگ،نوع  -5

 بثورات ، وجود توده

لمس پوست ازنظر زبري،نرمي، رطوبت ،گرمي  -6

 ،تورگورپوستي

 بررسي بستر ناخنها ومخاط داخلي لب -7

 

 یرد.بیمار در وضیعت مناسب جهت معاینه قرار گ -2

 شرح مورد معاینه براي بیمار - 3

وسایل الزم جهت گرفتن نومنه خلط)ظرف مخصوص نمونه -4

 خلط،جعبه خلط،برچسب و....(آماده گردد

ظرف مخصوص نمونه و برچسب  4آماده سازی  -2

و درج  4و3و2ومنه مزدن جهت تهیه نمونه ،ثبت ن

نام بیمار ،تاریخ گرفتن نومنه خلط،ویرگول،نوع 

خانه بهداشت،نام مرکز بهداشتی و نام آزمایش،

 درمانی روی برچسب ها بصورت جداگانه

آموزش به بیمار که بدنبال چند سرفه عمیق خلط را  -3

 مستقیما وارد ظرف نمونه اول نماید.

 نمونه دوم بصورت ناشتا در روز بعد گرفته شود. -4

نمونه سوم در زمان مراجعه جهت تحویل نمونه دوم  -3

 ود.در خانه بهداشت گرفته ش

نمونه( در  4تمامی نمونه های تهیه شده بیمار ) -5

 73تا  جعبه خلط گذاشته و به همراه فرم مربوطه

 ساعت تحویل مرکز شود.

وسایل مورد استفاده پس از انجام معاینه به طرز  -6

 صحیح دفع گردد.

معاینات اختصاصی  

 اقدامات
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 مفاصل و تورم پا –کمر  –معاینه گردن

 پا معاینه تورم معاینه مفاصل معاینه کمر معاینه گردن

 معاینه گردن در کودکان :-

 قرار گرفتن بیمار در محل مناسب )پشت پاراوان(  -2

 شرح مورد معاینه برای همراه بیمار  -3

 خواباندن بیمار به پشت روی تخت معاینه  -4

 گذاشتن یک دست زیر سر بیمار  -3

 خم کردن گردن بیمار به سمت جلو  -5

 در بزرگساالن-

 برای بیمارشرح مورد معاینه   -2

 قرار گرفتن بیمار روی صندلی مناسب  -3

 آموزش نحوه رساندن چانه به سینه -4

 انجام حرکت گردن نوسط بیمار و رساندن چانه به سینه-3
 

بیمررار در وضررعیت مناسررب جهررت معاینرره  -2

 قرار گیرد)به حالت ایستاده(

 شرح مورد معاینه براي بیمار -3

ناحیرره  بررسرري گررودي برریش از انرردازه در -4

 كمر

بررسي ناحیه درد در بیمار)در ناحیه لگن  -3

 و یا ستون مهره هاي كمري(

 بررسي قرمزي یا التهاب ناحیه كمر -5

 بررسي غدد در ناحیه ستون فقرات -6

بررسررررري كرررررل سرررررتون فقررررررات از لحررررراظ  -7

 برجستگي وغیره

 بررسي نحوه راه رفتن بیمار -8

هر كدام  پرسش از بیمار در مورد درد در -9

 از پاها

 بیمار در وضعیت مناسب جهت معاینه قرار گیرد  -2

 .)با توجه به حال بیمار، نشسته و یا خوابیده(

 رد معاینه براي بیمارشرح مو -3

 بررسي ناحیه اصلي درد -4

 بررسي رنگ محل درد از نظر قرمزي -3

 بررسي تورم و التهاب در محل درد -5

 بررسي دامنه حركت مفصل -6

 بررسي تعداد مفاصل در گیر -7

 

بیمررار در وضررعیت مناسررب جهررت معاینرره  -2

 قرار گیرد)نشسته روي صندلي(

 شرح مورد معاینه براي بیمار -3

 بررسي رنگ پوست پا -4

برررا انگشرررت شسرررت فشررراري آرام بررررروي  -3

سررطح پشررتي پررا و یررا پشررت قرروز  داخلرري ویررا 

ثانیرره( وارد  5سرطح قرردامي سراق پا)برره مردت 

 گردد .

)طبررق  بررسري گرروده گرذاري و یررا ورم پرا  -5

مقیراس چهرار درجرره ای از مختصرر ترا بسرریار 

 شدید درجه بندی می شود(
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 چشم و بینایی سنجیو  دهان و دندان -گوش-گلو اتمعاین

 بینایی سنجی معاینه چشم معاینه دهان و دندان معاینه گوش معاینه گلو

راهنمرایی مری بیمار در محل مناسب جهت معاینه گلو  -2
 شود.)از نظر نورو روشنایی(.

 شرح مورد معاینه برای بیمار. -3

برگرداندن سرر بره عقرب و رو  -باز کردن دهان بیمار -4
 به نور.

 آبسالنگ بر روی زبان و ته حلق گذاشته شود. -3

 نور چراغ قوه مستقیم به ته حلق تابانده شود. -5

 مشاهده شود.لوزه ها از نظر تورم،قرمزی وچرک  -6

لوزه ها در صورت لرزوم برا دودسرت از زیرر چانره از  -7
 از جلو ((نظر تورم لمس گردد.

ترره حلررق از نظررر وجررود غشاءخاکسررتری ،آبسرره حلررق  -8
 بررسی گردد.

وسرررایل مرررورد اسرررتفاده پرررس از انجرررام معاینررره بطررررز  -9
 صحیح دفع میگردد.

 معاینه گلو در کودکان:

 کوک شرح مورد معاینه برای مادر-2

نشاندن کودک بر روی زانوی مرادر و گذاشرتن پاهرای -3
کودک در بین پاهای مادر ،گرفتن دستهای کرودک توسرط 
مرررادر و گذاشرررتن یرررک دسرررت دیگرررر روی پیشرررانی بچررره 

 بطوریکه سر بچه روی پیشانی مادر قرار گیرد.

 باز کردن دهان کودک-4

 پایین آوردن زبان کودک توسط آبسالنک-5

 نور چراغ قوه دیدن گلو توسط -6

 

قرار گرفتن بیمار در محل مناسب  -2

 )زنان پشت پاراوان (

 شرح مورد معاینه برای بیمار -3

 پوشیدن دستكش  -4

برداشتن كاله یا باز كردن  -3

 روسري 

معاینه گوش یا چراغ قوه وتوجه  -5

 به مجراي گوش 

لمس ناحیه پشت گوش ) از لحاظ  -6

 ید(التهاب وتورم و ماستوئ قرمزي و

حركت دادن الله گوش به سمت  -7

 پائین و عقب وتوجه به درد 

معاینه ترشحات داخل گوش و  -8

و وجود جسم به رنگ آن توجه 

 خارجی در گوش

 دفع صحیح وسایل مورد استفاده -9

بیمار در محل مناسب قرار  -2

 گیرد.

 دهان بیمار باز شود. -3

از دستکش و آبسالنگ  -4

 وقاشقک استفاده شود.

معاینه لب بیمار از لحاظ تب  -3

 خال وترک گوشه لب

معاینه لثه از لحاظ رنگ و  -5

 التهاب ) آبسه (

معاینه زبان از لحاظ رنگ و  -7

 زخم و ...

معاینه روی  دندانها) از لحاظ   -7
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 اقدامات پایین آوردن درجه حرارت

 سردحمام آب ولرم یا کمپرس  استفاده از کیف یخ پاشویه

 شرح مورد مورد معاینه برای بیمار -
قرار دادن مشمع و رو مشمعی روی  -

 تشک بیمار
 قرار دادن لگن آب خنک زیر پای بیمار -
 قرار دادن پاهای بیمار در داخل آب خنک -
از زانو به پایین ،پاها ی بیمار را با  -

دقیقه شستشو  25تا  21دست به مدت 
 دهید.

لگن و خشک کردن بیرون آوردن پاها از  -
 آن
 تکرار موارد تا پایین آمدن درجه حرارت -

 شرح مورد معاینه برای بیمار -
 یخ را به قسمتهای کوچک خرد میکنیم -
ریختن یخ تا نصف گنجایش در داخل کیف  -
 یخ
قرار دادن کیف یخ در روی یک سطح و  -

فشار دادن به پایین تا هوای اضافی تخلیه 
 شود.

بر گرداندن آن و خشک بستن سر کیف و  -
 کردن آن

در داخل پوشش قرار دادن کیف یخ  -
 مخصوص

قرار دادن کیف یخ روی دستها و پاها  -
 و...
 جابجا کردن مرتب کیف یخ -
تکرار این موارد تا پایین آمدن درجه  -

 حرارت

 شرح مورد معاینه برای بیمار -
 آماده کردن  یک لگن آب خنک  -
 داخل آب خنکگذاشتن حوله یا پارچه  -
 گرفتن آب حوله -
گذاشتن حوله روی قسمتهایی از بدن مثل دستها و پاها و  -

 پیشانی و شکم و...
تکرار این موارد تا پایین آمدن درجه حرارت بیمار )هر  -

 دقیقه( 25تا  21بار 
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