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  ثبظزٜ لّجی اؾز. 02خطیبٖ ذٖٛ ِِٛٝ ٌٛاضـ  .1

آئٛضر ؾیٙٝ ای ٚ قىٕی ٔٙكؼت ٔی قٛ٘س ٚ ٟٕٔشطیٗ آٟ٘ب قطیبٖ  اظ ِِٛٝ ٌٛاضـ اظ قطیبٖ ٞبیی وٝ .0

 س.ٚ ٔعا٘شطیه اؾز ذٖٛ زضیبفز ٔی وٙ ٔؼسٜ ای

اػصبة ؾٕذبسیه فؼبِیز قجىٝ ٞبی ضٚزٜ ای ضا ٟٔبض ٔی وٙٙس، ػطٚق ذٛ٘ی زؾشٍبٜ ٌٛاضـ ضا ٔٙمجط  .3

 . ٚ سًٙ ٔی وٙٙس ٚ سطقحبر غسز ضا وبٞف ٔی زٞٙس

زض ویؿٝ صفطا شذیطٜ قسٜ ٚ ثؼس اظ طا سٛؾػ وجس سطقح ٔی قٛ٘س، صف اؾیسٞبی صفطاٚی ثٝ صٛضر .4

 صطف غصا ثٝ زاذُ زٚاظزٞٝ ٔی ضیع٘س. 

 ( ٔشساِٚشطیٗ آظٖٔٛ سكریصی ذٖٛ ٔرفی زض ٔسفٛع اؾز. Hemoccult II) IIآظٖٔٛ ذٖٛ ٔرفی  .5

 آظٖٔٛ سٙفؿی اٚضٜ، حعٛض ّٞیىٛثبوشطدیّٛضی ضا ٔكرص ٔی وٙس.  .6

سطیٗ  ٕٞطاٜ ثب ثّغ ثبضیْٛ ٔشساَٚ ػىؽ ثطزاضی اظ لؿٕز فٛلب٘ی زؾشٍبٜ ٌٛاضـ  .7

 ضٚـ سكریصی اؾز.

 سٛٔٛض ٚ ظبیؼبر ضٚزٜ ثعضي اؾز. ، اؾشفبزٜ اظ سٙمیٝ ثبضیٓ ثطای سكریص دِٛیخ  .8

 اظ سٙمیٝ سب قفبف قسٖ ٔبیؼبر ثطٌكشی اؾشفبزٜ ٔی قٛز. سٙمیٝ ثبضیٓ لجُ اظ آظٔبیف  .9

  .سطقح اؾیس زض ظذٓ زٚاظزٞٝ ظیبز ٚ زض ظذٓ ٔؼسٜ وٓ اؾز .12

 قٛز.  ٛظ اصالً اؾیس سطقح ٕ٘ییزض وٓ ذٛ٘ی دط٘یك .11

زض ثیٕبضاٖ ٔجشال ثٝ ٌبؾشطیز قسیس ٚ ٔعٔٗ ٕٞطاٜ ثب آسطٚفی، یب زض ؾطؼبٖ ٔؼسٜ اؾیس سطقح ٘كسٜ یب  .10

 ٔمساض آٖ وٓ اؾز. 

 ٔكرص قٛز.  ثطضؾی  ثطٌكز اؾیس ٔؼسٜ ثٝ ٔطی ٕٔىٗ اؾز ثصٛضر ؾطدبیی ثب -

 تست پرفيوشن اسيذ .13

ٞٓ ٔؼطٚف اؾز ٔكرص ٔی ؾبظز وٝ آیب زضز  (Bernstein test)شبیٗ قا سؿز دطفیٛغٖ اؾیس وٝ ثٝ سؿز ثطٖ

 ؾیٙٝ ثیٕبض ثٝ دطفٛظیٖٛ اؾیس ثط ضٚی ٔربغ ٔطی ٔطثٛغ ٔی ثبقس یب ٘ٝ. 

  روسكوپي قسمت فوقبني دستگبه گوارشبفيانذوسكوپي،  .14

 . قٛز ا٘دبْ ٔی ئٛدالؾشیه ٔطی، ٔؼسٜ ٚ زٚاظزٞٝ٘ثطای سكریص ٘بٞٙدبضی ٞب، فطآیٙس اِشٟبثی ٚ 

 آسطٚدیٗ ثطای وبٞف سطقحبر ٚ ٌّٛوبٌٖٛ ثطای قُ قسٖ ػعالر صبف سدٛیع ٔی قٛز.  .15

سٚؾىٛدی، ثطضؾی آ٘سٚؾىٛدیه ؾؽح وِٖٛٛ ؾیٍٕٛئیس زیؿشبَ، ضوشْٛ ٚ ٔدطای ٔمؼس ثب دطٚوشٛؾیٍٛئی .16

 ِِٛٝ دطٚوشٛؾىٛح ٚ ؾیٍٛئیسؾىٛح ٔی ثبقس.  0اؾشفبزٜ اظ 
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ای زض ِجٝ سرز ثطای اؾىٛدٟبی ؾرز )غیطلبثُ اضسدبع(، ٚ دٛظیكٗ ثٝ دّٟٛی چخ  دٛظیكٗ ؾدسٜ .17

 بض ثطزٜ ٔی قٛز. ثطای اؾىٛدٟبی لبثُ اضسدبع ثٝ و 

 کولونوسكوپي .18

 ضٚز. ٞب ثٝ وبض ٔیٟب ٚ ٘ٛاحی ذٛ٘طیعی زٞٙسٜ ٚ سٍٙیثطای سكریص ٚ زضٔبٖ دِٛیذ

ٞبی لّجی، وبٞف سٙفؽ ثٝ زِیُ زاضٚٞبی ضیشٕیزیؽ : ػجبضسٙس اظ کولونوسكوپي ػٛاضض احشٕبِی .19

یب افعایف آٖ ثٝ زِیُ افعایف یب وبٞف ٔبیؼبر زضیبفشی زض  وبٞف فكبض ذٖٛٔصطفی، ٚاوٙف ٚاظٚاٌبَ، 

 ذالَ آٔبزٜ ؾبظی ضٚزٜ 

سٟٛع، احؿبؼ دطی، وطأخ، ػسْ سؼبزَ ٔبیغ ٚ اِىشطِٚیز،  ٟٕٔشطیٗ ػٛاضض ٔحَّٛ ٞبی الٚاغ ػجبضسٙس اظ : .02

 . ٘فد، ٞیذٛسطٔی )ثٝ ػّز ؾطز ثٛزٖ ٔحَّٛ وٝ ؼؼٓ آٖ ضا لبثُ سحُٕ ٔی وٙس( 

 ا٘ؿساز یب ثیٕبضی اِشٟبثی ضٚزٜ ٕٔٙٛع اؾز. ا٘دبْ الٚاغ زض .01

 سصبٚیطی اظ ٔمبؼغ ػطظی ا٘سأٟبی قىٓ فطاٞٓ ٔی وٙس. : توموگرافي کبمپيوتری .00

 ٌیطی فكبضٞبی ٔؼسٜ ٚ ضٚزٜ ٚ ٔطی.  ٔب٘ٛٔشطی ػجبضر اؾز اظ ا٘ساظٜ .03

ؾبػز لجُ ثبیس اظ ٔصطف زاضٚٞبی  04-48ثٛزٜ ٚ اظ  ؾبػز لجُ  8-10زض ٔب٘ٛٔشطی ٔطی، ثیٕبض  .04

  ٔؤثط ثط سحطن ٔطی )ثّٛن وٙٙسٜ ٞبی وب٘بَ وّؿیٓ، آ٘شی وّیٙطغیه ٞب ٚ آضاْ ثرف ٞب( ذٛززاضی وٙس.

ٔطی ثٝ صٛضر ؾطدبیی خٟز ٔشٕبیع ؾبذشٗ زضز لفؿٝ صسضی ایدبز قسٜ زض اثط  PHٔب٘یشٛض وطزٖ  .05

 ٔی ٌیطز.  ضٔٛضز اؾشفبزٜ لطا MIضیفالوؽ اؾیس ٔؼسٜ اظ زضز آ٘ػیٗ یب 
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لطٔع ٚ زایطٜ ای قىُ وٝ ظذٓ قسٜ ٚ دٛؾشٝ ای ضٚیف سكىیُ ٔی قٛز. ظبیؼٝ اِٚیٝ ؾیفّیؽ  : رشبنكتعریف 

 اؾز. 

 دٛؾیسٌی ز٘ساٖ زض ؾبِٕٙساٖ ثیكشط ثٝ ػّز ذكىی زٞبٖ اؾز.  .1

 اِشٟبة غسز ثعالی سيبلوادنبیتيس : .0

 ؾًٙ غسز ثعالی. ثیكشط زض غسز سحز فّىی دبییٗ ایدبز ٔی قٛز. : سيبلوليتيبزیس .3

ِىٛدالوی یه ظبیؼٝ دیف ؾطؼب٘ی ثٝ ضً٘ ؾفیس ٔشٕبیُ ثٝ ظضز یب ؾفیس ٔشٕبیُ ثٝ ذبوؿشطی ٚ ٔؼٕٛالً  .4

 زضز ضٚی ٔربغ ٌٛ٘ٝ اؾز وٝ زض ٞط یه اظ لؿٕز ٞبی زٞبٖ ٔی سٛا٘س ثٝ ٚخٛز آیس ثسٖٚ

ؾیٕذّىؽ ٚ آ٘ػیٗ ٚیٙؿٙز  ٞبی آفشی)ظذٓ ٞبی وب٘ىط(، ٞطدؽ اؾشٛٔبسیز ٞبی اِٚیٝ قبُٔ اؾشٛٔبسیز .5

 ٔی ثبقٙس

ف یااؾشٛٔبسیز ٞبی ثب٘ٛیٝ ظٔب٘ی ثٝ ٚخٛز ٔی آیٙس وٝ ٔمبٚٔز دبییٗ ثسٖ ٔسزخٛ قطایػ ضا ثطای دیس .6

 ػفٛ٘ز ٞبی فطصز ؼّت فطاٞٓ ٔی ؾبظز. 

٘ٛػی ػُٕ خطاحی ٚؾیغ زٞبٖ اؾز وٝ زض آٖ ٕٞطاٜ ثب ظبیؼٝ  ( Commando) وٕب٘سٚ خطاحی .7

 زٞب٘ی، ثركی اظ فه دبییٗ ٘یع اظ ثسٖ ذبضج ٔی قٛز.

 ؾفیس ثٛزٖ ٔحُ دیٛ٘س ٘كب٘ٝ ا٘ؿساز قطیب٘ی ٚ آثی ثٛزٖ ٘كب٘ٝ احشمبٖ ٚضیسی اؾز.  .8

 اؾشطیسٚض ٘كب٘ٝ ا٘ؿساز ضاٜ ٞٛایی اؾز.  .9

 وبٞف سٛا٘بیی ثّغ ٚ آثطیعـ ثیف اظ حس اظ زٞبٖ ثیٕبض ٔی سٛا٘س ٘كب٘ٝ صسٔٝ ثٝ ػصت ظیطظثب٘ی ثبقس.  .12

٘بضؾبیی زض حطوبر زٚزی لؿٕز ا٘شٟبیی ٔطی وٝ ثب ٘بضؾبیی زض قُ قسٖ :  آکالزی  .11

 زض ٚاوٙف ثٝ ثّغ ٕٞطاٜ اؾز. (LES)اؾفٙىشط ٔطی

 زیؿفبغی ٘رؿشیٗ ٘كب٘ٝ آقبالظی اؾز .10

 ٘كب٘ٝ اِٚیٝ آوالظی، ؾرشی زض ثّغ غصاٞبی خبٔس یب ٔبیؼبر اؾز.  .13

 قٛز. سعضیك ؾٓ ثٛسِٛیْٙٛ )ٟٔبض ا٘مجبض ػعّٝ صبف( زض زضٔبٖ آوالظی ا٘دبْ ٔی .14

 اسؿبع ثٛؾیّٝ فكبض ٞٛا ثطای زضٔبٖ آوالظی اؾشفبزٜ ٔی قٛز .15

 ٖ قىٓ زض ِٕؽ ٚ ست ٔی سٛا٘س ٘كب٘ٝ دبضٌی ٔطی ٔطی ثبقس. حؿبؼ ثٛز .16

ٚضٚز ثرف فٛلب٘ی ٔؼسٜ ثٝ زاذُ ثرف سحشب٘ی لفؿٝ ؾیٙٝ اظ ؼطیك ؾٛضاخ زیبفطآٌ ٔی  فتق هيبتبل : .17

 ثبقس. 
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یب ٔحٛضی)ِغعقی( : ٚضٚز لؿٕز ثبالیی ٔؼسٜ ٚ ٔحُ اسصبَ ٔطی ثٝ ٔؼسٜ ثٝ  فشك  .18

 لفؿٝ ؾیٙٝ ٚ ِغعـ آٖ ثٝ زضٖٚ ٚ ثیطٖٚ لفؿٝ ؾیٙٝ

: ٚضٚز سٕبْ ٔؼسٜ ثٝ لفؿٝ ؾیٙٝ ثٝ خع  (Rolling)یب ٔدبٚض ٔطی یب چطذكی  فشك  .19

 سمؿیٓ ٔی قٛز. Ⅱ ٚⅢ  ٚⅣٔحُ اسصبَ ٔطی ثٝ ٔؼسٜ ضا قبُٔ ٔی قٛز وٝ ثط اؾبؼ قسر ثٝ ا٘ٛاع 

 ٔسزخٛی زچبض فشك ٞیبسبَ چطذكی، سظبٞطار ضیفالوؽ ضا ٘ساضز .02

زض ثرف ثیطٖٚ ظزٌی ثبفز ٔربؼی ٚ ظیطٔربؼی اظ زیٛاضٜ ظؼیف ػعال٘ی، قبیؼشطیٗ آٖ  دیورتيكول : .01

 اؾز. ثبالیی ٔطی یب زض ٔحُ اسصبَ ٔطی ثٝ حّك 

 زیٛضسیىَٛ ادی فط٘یه وٝ ثعضٌشطیٗ ٘ٛع زیٛضسیىَٛ ٞب اؾز زضؾز زض ثبالی زیبفطآٌ ایدبز ٔی قٛز  .00

 ٚضٚز ؾٛ٘س ثیٙی ٔؼسٜ ای ثسٖٚ زاقشٗ زیس وبفی ٕٔٙٛع اؾز.  .03

 ٍٔط آ٘ىٝ دعقه زؾشٛض زازٜ ثبقسٔجبزضر ٘ٛضظیس،  NGٞطٌع ثٝ قؿشكٛ یب سغییط ٚظؼیز ِِٛٝ  .04

 ٌّٛوبٌٖٛ  ثبػث قّی ػعالر صبف ٔی قٛز .05

 ایدبز سٟٛع ٚ اؾشفطاؽ ٚ قؿشكٛی ٔؼسٜ زض ؾٛذشٍی قیٕیبیی ٔطی ٕٔٙٛع اؾز. .06

دٛقف ٔربؼی ٔطی سغییط وطزٜ  ،ثٝ ػّز ضیفالوؽ ٔعٔٗ : مری برتس  .07

 وٝ دیف ؾطؼب٘ی اؾز. 

ٚخٛز ٔجشال ثٝ ٔطی دطسع قىبیز اظ ؾٛظـ ؾط زَ ٚ ٘كب٘ٝ ٞبی ظذٓ ٌٛاضقی ٚ سٍٙی ٔطی زض ثیٕبض  .08

 زاضز. 

ؾبػز دؽ اظ صطف غصا ثٝ ػّز اذشالَ زض سبضٞبی ػصجی  0زلیمٝ سب 02 ؾٙسضْ ٚاٌٛسٛٔی )زأذیًٙ( .09

 ٚاي دسیس ٔی آیس 

 .قٕبض ٔی آیسفشٛزیٙبٔیه سطادی، ضٚـ ٘ؿجشبً خسیسی ثطای زضٔبٖ ؾطؼبٖ ٔطی ثٝ  .32
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 اؾز  ا٘دبْ ، NGوٙشطَ ٔحُ صحیح لطاضٌیطی ِِٛٝ ٔؽٕئٗ سطیٗ ضاٜ  .1

 : یجی اظ ؾٝ ضٚـ ظیط سٛصیٝ قسٜ اؾززض خبی ٔٙبؾت آٖ، سطو NGثطای اؼٕیٙبٖ اظ لطاض زاقشٗ ِِٛٝ  .0

    ِِٝٛ َٛا٘ساظٜ ٌیطی ؼ    ٜٔكبٞسٜ ٔبیغ آؾذیطٜ قس  ٔبیغ آؾذیطٜ قسٜ  ا٘ساظٜ ٌیطی 

 ذٖٛ آِٛز یب لٟٜٛ ای ضً٘ اؾز.  ،ؾجعضً٘، ضً٘ سطقحبر ٔؼسٜ اوثطاً وسض .3

 ٔبیغ ضٚزٜ ٞب قفبف ظضزضً٘ یب صفطاٚی اؾز.  .4

 سطقحبر ٘بی ذّػ ؾفیس اؾز. .5

 ثبالسط ٔی ثبقس. یب  7ٚ سطقحبر ضیٛی  7یب ثبالسط اظ  6( ضٚزٜ ٞب 5-1ٔؼسٜ اؾیسی )  .6

 ثبقس. قبیؼشطیٗ ػبضظٝ ِِٛٝ ٌصاضی زاذُ ٔؼسٜ، اؾٟبَ ٔی .7

 سحطیه غكبٞبی ٔربؼی )ثیٙی ٚ زٞبٖ، ٔطی ٚ ٘بی( یىی اظ ػٛاضض قبیغ ِِٛٝ ٌصاضی ٌٛاضـ اؾز.  .8

 ؾبػز یىجبض سؼٛیط قٛز.  04-70ثبیس ٞط ٔؼسی ِِٛٝ سغصیٝ  .9

ؾبػز زض ظطف سغصیٝ ثٕب٘س )ویؿٝ  4ثیكشط اظ  زض ؾیؿشٓ ٞبی سغصیٝ ای ثبظ، ٔحَّٛ غصایی ٘جبیس .12

 . سغصیٝ(

ؾبػز ٔی سٛاٖ اؾشفبزٜ  48سب زض صٛضسیىٝ ؾیؿشٓ غصاضؾب٘ی ثؿشٝ ثبقس ظطٚف اؾشطیُ حبٚی غصا ضا  .11

 وطز.

ؾبػز ثؼس اظ سغصیٝ ثبیس ایٗ  1ٚظؼیز ٔٙبؾت ثیٕبض زض حیٗ سغصیٝ )٘یٕٝ ٘كؿشٝ( وٝ حسالُ سب  .10

 ٕط، سٕبْ ٔسر ثبیس ؾط سرز ثبال ٍ٘ٝ زاقشٝ قٛز.. زض سغصیٝ ٔؿشدٛظیكٗ حفظ قٛز

 لجُ اظ سغصیٝ ٔدسز  ؾبػز ٚ ؾذؽ 4اثشسا ٞط  ثطضؾی حدٓ ثبلیٕب٘سٜ زض ٔؼسٜ .13

 ثطای سغصیٝ ثّٙسٔسر ثط ِِٛٝ ثیٙی ٔؼسٜ ای اضخحیز زاضز. گبستروستومي :  .14

آؾذیطاؾیٖٛ  ثیٕبضاٖ ٔجشال ثٝ ضیفالوؽ قسیس ٔؼسٜ ثٝ ٔطی ثٝ زِیُ ذؽط ثطٚظ دٙٛٔٛ٘ی ٘بقی اظ .15

 ٕ٘ی سٛا٘ٙس ٌبؾشطٚؾشٛٔی قٛ٘س. ثطای ایٗ ٌطٜٚ غغ٘ٛؾشٛٔی اضخح اؾز.

 ؾبػز آة ٚ ٔحَّٛ غصایی زازٜ ٔی قٛز.  04زض ٌبؾشطٚؾشٛٔی زائٕی، ثؼس اظ  .16

ػجبضسٙس اظ : ػفٛ٘ز ظذٓ، ٔؼِّٛیز، ٘كز ٚ آثؿٝ زیٛاضٜ قىٓ؛ ٌبؾشطٚؾشٛٔی ٟٕٔشطیٗ ػٛاضض  .17

  .ؾبظی لجُ اظ ٔٛػس ِِٛٝ؛ آؾذیطاؾیٖٛ؛ یجٛؾز ٚ اؾٟبَذٛ٘طیعی اظ ٔؼسٜ ٚ ضٚزٜ؛ ذبضج 

 ، ػفٛ٘ز ٔحُ ظذٓ اؾز. ٌبؾشطٚؾشٛٔی قبیؼشطیٗ ػٛاضض .18

 لجُ اظ سعضیك أِٛؿیٖٛ چطثی، ثبیس آٖ ضا اظ ٘ظط وف آِٛز ثٛزٖ ٚ یىٙٛاذز ثٛزٖ وٙشطَ ٕ٘ٛز.  .19



نخبگان گستر فرهنگ پسشکی گروه آموزشی خدمات تخصصی مرکس  

 9  وده و هر گونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد.استفاده ازجسوات مخصوص افراد ثبت نامی فرهنگ گستر نخبگان ب

 

ك ٔی قٛز ٚ ؾبػز سعضی 04قبُٔ اؾیسآٔیٙٝ، زوؿشطٚظ ٚ چطثی اؾز ؼی  وٝ ٔرّٛغ وبُٔ غصایی .02

 اظ یه فیّشط ٔرصٛصی ثطای سعضیك ٚضیسی اؾشفبزٜ ٔی قٛز.

 .اظ ٚضیسٞبی ٔطوعی اؾشفبزٜ ٔی قٛزثؽٛض ٔؼَٕٛ ثطای ا٘دبْ سغصیٝ سبْ ٚضیسی   .01

 ا٘ساظٜ ٌیطی فكبضذٖٛ ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیطی ذٖٛ اظ ثبظٚی ٔٛضز اؾشفبزٜ ثطای سغصیٝ ٚضیسی ٕٔٙٛع اؾز. .00

ٔیعاٖ ٌّٛوع زضیبفشی ؾبظٌبض ٔحَّٛ سغصیٝ ٚضیسی ثٝ سسضیح لؽغ ٔی قٛز سب ثیٕبض ثشٛا٘س ثب وبٞف  .03

 قٛز.

 یٛضظ اؾٕٛسیه ٘بقی اظ آٖ ٔی ثبقس.، ٞیذطٌالیؿٕی ٚ زTPNیىی اظ ذؽطار  .04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



نخبگان گستر فرهنگ پسشکی گروه آموزشی خدمات تخصصی مرکس  

 11  وده و هر گونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد.استفاده ازجسوات مخصوص افراد ثبت نامی فرهنگ گستر نخبگان ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل چهارم

 مراقبت از بیماران مبتال به اختالالت معده

 



نخبگان گستر فرهنگ پسشکی گروه آموزشی خدمات تخصصی مرکس  

 11  وده و هر گونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد.استفاده ازجسوات مخصوص افراد ثبت نامی فرهنگ گستر نخبگان ب

 

ٌبؾشط، سٙسض٘ؽ قىٕی، وطأخ، ٘بضاحشی زض ٘بحیٝ ادی  ٔؼٕٛالًثب ٌبؾشطیز حبز زض ثطضؾی ثیٕبضاٖ  .1

 )اؾشفطاؽ ذٛ٘ی( ٔكبٞسٜ ٔی قٛز.  آضٚؽ، ضیفالوؽ، سٟٛع ٚ اؾشفطاؽ قسیس ٚ ٌبٞی ٕٞبسٕع

 قٛز ٔٛخت افعایف سطقح اؾیس ٕ٘ی ٌبؾشطیز .0

)وكٙسٜ( ٚ  ذٛ٘طیعی، إٓ٘ی دط٘یكیٛظزٚضٜ ثبِیٙی ٌبؾشطیز ٕٔىٗ اؾز ٕٞطاٜ ثب ػٛاضظی ٔثُ  .3

 ؾطؼبٖ ٔؼسٜ ثبقس. 

ذٛ٘طیعی اظ خّٕٝ ػٛاضض ٌبؾشطیز ثٛزٜ ثٝ ٚیػٜ ٚلشی وٝ ٔربغ ٔؼسٜ آؾیت زیسٜ ثبقس ٚ یب  .4

 فطؾٛزٜ قٛز. 

اظ ػٛاضض احشٕبِی ٌبؾشطیز آسطٚفیه، وبٞف سٛا٘بیی ٔؼسٜ زض سطقح فبوشٛض زاذّی ثٛزٜ وٝ ٔٙدط  .5

 ٔی قٛز.  B12ثٝ اذشالَ زض خصة ٚیشبٔیٗ 

زض صٛضسیىٝ ٌبؾشطیز ٘بقی اظ اؾیس ثبقس اظ آ٘شی اؾیس ٚ اٌط ٘بقی اظ ثبظ ثبقس اظ آة ِیٕٛ یب ؾطوٝ  .6

 قٛز.  ضلیك قسٜ ثطای ذٙثی وطزٖ آٟ٘ب اؾشفبزٜ ٔی

ؾبػز دؽ اظ غصا اؾز. اٌطچٝ ٌفشٝ ٔی  1-0زلیمٝ لجُ اظ غصا ٚ  32ظٔبٖ ٔصطف آ٘شی اؾیسٞب،  .7

ؾبػز دؽ اظ غصا اؾز چٖٛ اثطثركی ؼٛال٘ی سطی ذٛاٞس زاقز  1-3قٛز ثٟشطیٗ ظٔبٖ آٖ، 

 )ٚخٛز غصا زض ٔؼسٜ سرّیٝ آ٘شی اؾیسٞب ضا ثٝ سأذیط ٔی ا٘ساظز(.

 ثٝ ظذٓ زیٛاضٜ ٔربؼی ٔؼسٜ، دیّٛض ٚ زٚاظزٞٝ یب ٔطی ٌفشٝ ٔی قٛز. : (PUD)پپتيک اولسر  .8

  .ظذٓ ٔؼسٜ ثب سطقح اؾیس ٘طٔبَ یب وٕشط اظ حس ؼجیؼی ٕٞطاٜ اؾز .9

 سط ٔی ثبقس  ظذٓ زٚاظزٞٝ اظ ظذٓ ٔؼسٜ قبیغ .12

11. H.pylori  ٜظذٓ ٞبی دذشیه قٙبذشٝ قسٜ 92)ّٞیىٛثبوشطدیّٛضی( ثٝ ػٙٛاٖ ػبُٔ ایدبز وٙٙس %

 اؾز.

ایٗ ظذٕٟبی ٔؼسٜ ای ثیكشط زض ٔربغ زٚاظزٞٝ ٔؼسٜ ای دسیس ٔی آیٙس ظیطا ایٗ ثبفز سٛاٖ ٔمبثّٝ ثب  .10

 فؼبِیز ٞعٕی اؾیس ٔؼسٜ ٚ دذؿیٗ ضا ٘ساضز. 

 فؼبِیز ػصت ٚاي زض افطاز ٔجشال ثٝ ظذٓ ٞبی زٚاظزٞٝ افعایف ٔی یبثس  .13

سٛٔٛض ٘بزض ؾَّٛ ٞبی خعایط ثب سطقح غیطؼجیؼی ٌبؾشطیٗ ثٝ ػّز یه  ،اِیؿٖٛ –ؾٙسضْ ظِٚیٍٙط  .14

 كرص ٔی قٛز.ٔالٍ٘طٞب٘ؽ زض دب٘ىطاؼ 

 . اِیؿٖٛ، ؾبدطؼ وطزٖ سطقح اؾیس ٔی ثبقس –ٞسف اظ زضٔبٖ ؾٙسضْ ظِٚیٍٙط   .15

ثٝ ػّز ٔٛلؼیز ٞبیی ٔثُ ؾٛذشٍی، ػفٛ٘ز قسیس ٚ .... )ٔٛلؼیشٟبی  وٝظذٕی اؾز  .16

   السٛض ضخ ٔی زٞس.شیثیكشط زض ثیٕبضاٖ ٚاثؿشٝ ثٝ ٚ٘ ٚ سٙیسٌی آٚض فیعیِٛٛغیه( دسیس ٔی آیس



نخبگان گستر فرهنگ پسشکی گروه آموزشی خدمات تخصصی مرکس  

 12  وده و هر گونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد.استفاده ازجسوات مخصوص افراد ثبت نامی فرهنگ گستر نخبگان ب

 

 ذٛ٘طیعی ٔدبضی ٌٛاضقی فٛلب٘ی ثٟشطیٗ ػالٔز ظذٓ ٞبی اؾشطؾی ٔی ثبقس.  .17

 ٘ٛػی ظذٓ ٔؼسٜ زض آؾیجٟبی ٔغعی اؾز  یًٙقظذٓ وٛ .18

ؾبػز دؽ اظ ؾٛذشٍیٟبی قسیس ایدبز ٔی ٌطزز )زض حفطٜ ٔؼسٜ یب  70ِیٍٙع غبِجبً طظذٓ و .19

  .زٚاظزٞٝ(

 .ظذٓ ٞبی ٔؼسٜ غصا ٔی سٛا٘س ثبػث ایدبز زضز قٛز ٚ اؾشفطاؽ آٖ ضا سؿىیٗ ٔی زٞسزض  .02

ثیٕبضاٖ ٔجشال ثٝ ظذٓ زٚاظزٞٝ، ٍٞٙبْ ذبِی ثٛزٖ ٔؼسٜ احؿبؼ زضز زاض٘س ٚ ٔكىُ آٟ٘ب ٔی سٛا٘ٙس   .01

 ثب ذٛضزٖ غصا یب آ٘شی اؾیس ثطؼطف ٌطزز. 

ٚ ثٝ ؾٕز چخ ذػ ٔیب٘ی ِٛوبِیعٜ ٔی زضز ظذٓ ٔؼسٜ غبِجبً زض لؿٕز ثبالی ادی ٌبؾشط ضخ زازٜ  .00

 قٛز 

 زضز زٚاظزٞٝ زض ادی ٌبؾشط ضاؾز ایدبز ٔی ٌطزز.  .03

زض ظذٓ ٞبی زٚاظزٞٝ، زضز ٔساْٚ زض ٔدبٚضر ذػ ٔیب٘ی ذّفی ثیٗ ٟٔطٜ ٞبی قكٓ ٚ زٞٓ ؾیٙٝ  .04

 . ای وٝ ثٝ ضثغ فٛلب٘ی ضاؾز ا٘شكبض ٔی یبثس ٔی سٛا٘س ٘كبٖ زٞٙسٜ دبضٌی زیٛاضٜ دكشی زٚاظزٞٝ ثبقس

اسؿبع ویؿٝ صفطا ثبػث ایدبز زضز ادی ٌبؾشط ٔی ٌطزز وٝ ٕٔىٗ اؾز ثٝ ٘بحیٝ دكز ٚ لفؿٝ  .05

 صسضی ا٘شكبض یبثس. 

ثٝ ظذٓ زٚاظزٞٝ ٔؼٕٛالً اقشٟبی ؼجیؼی ٚ ٘طٔبَ زاض٘س ٍٔط ایٗ وٝ دیّٛض ا٘ؿساز زاقشٝ  ثیٕبضاٖ ٔجشال .06

 ثبقس. 

 .ظذٓ ٔؼسٜ ثیكشط اظ زٚاظزٞٝ ایدبز اؾشفطاؽ ٔی وٙس .07

اؾشفطاؽ اظ اؾشبظ ٔؼسی یب ا٘ؿساز دیّٛض ٘بقی ٔی ٌطزز ٚ غبِجبً ثیٕبض غصاٞبی ٞعٓ ٘كسٜ ضا اؾشفطاؽ  .08

 ٔی وٙس.

 ك ظزٖ ٚ اؾشفطاؽ قسیس ٔی سٛا٘س ٘كبٖ زٞٙسٜ ٚخٛز دبضٌی زض ٔطی ثبقس.ُ٘ا .09

 ٞسف اِٚیٝ ٔساذّٝ زض ظذٓ دذشیه فطاٞٓ وطزٖ اؾشطاحز ٚ ضاحشی ثطای ٔؼسٜ ٔی ثبقس.  .32

، ٚ زاضٚی وبٞف H2شٟبی ٌیط٘سٜ ؿٔصطف زٚظٞبی ثبالی آ٘شبٌٛ٘ی ٖٛیؿظِٚیٍٙط آِ زض ثیٕبضاٖ .31

 . اؾزیٗ الظْ ٚؾشبسزٞٙسٜ ؾؽح ٌبؾشطیٗ ثٝ اؾٓ ؾب٘س

غصایی ٔحطن، ذٛضزٖ  لؽغ ٔصطف ؾیٍبض ٚ اصالح ضغیٓ غصایی ٔثُ اخشٙبة اظ ٔٛاززض ظذٓ دذشیه  .30

 ػسْ ٔصطف قیط ٚ ذبٔٝ ظیبز ٘یع سٛصیٝ قسٜ اؾز.  ٚ ٚػسٜ غصا زض ضٚظ 3

سدٛیع ٔی قٛ٘س سب ثب  H2ؾبػز ثؼس اظ آ٘شبٌٛ٘یؿز ٞبی ٌیط٘سٜ  0ؾبػز لجُ یب  1آ٘شی اؾیسٞب  .33

  .خصة ایٗ زاضٚٞب سساذُ ٘ىٙٙس



نخبگان گستر فرهنگ پسشکی گروه آموزشی خدمات تخصصی مرکس  

 13  وده و هر گونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد.استفاده ازجسوات مخصوص افراد ثبت نامی فرهنگ گستر نخبگان ب

 

قبُٔ : ٚاٌٛسٛٔی )ؾٝ ٘ٛع ثطای ظذٓ ٞبی ٔمبْٚ ٞبی خطاحی  ضٚـ .34

زئٛز٘ٛؾشٛٔی( ٚ )ٌبؾشطٚ شی، آ٘شطوشٛٔی ثیّطٚر (، دیّٛضٚدالؾ

 )ٌبؾشطٚغٚغ٘ٛؾشٛٔی( ٔی ثبقس.  IIثیّطٚر 

 زِیُ ا٘ؿساز دیّٛض اؾز.  422آؾذیطٜ ٔحشٛیبر ٔؼسٜ ثیف اظ  .35

ػالئٓ ا٘ؿساز دیّٛض قبُٔ سٟٛع ٚ اؾشفطاؽ، ٘فد قىٓ، زضز ادیٍبؾشط، ثی اقشٟبیی، یجٛؾز ٚ وبٞف  .36

 ٚظٖ اؾز.

 اقشٟبیی ػصجی ٚظؼیشی اؾز وٝ زض آٖ وبٞف ٚظٖ حبصُ ػّٕىطز ذٛز فطز ٔی ثبقس  .37

ٔؼیبضٞبی سكریص ثی اقشٟبیی ػصجی ػجبضسٙس اظ: ٍ٘طا٘ی ٚ زَ ٔكغِٛی ٘ؿجز ثٝ ٚظٖ ثسٖ ٚ ظبٞط  .38

)فؼبِیز قسیس ٚ ٔصطف ٘بوبفی وبِطی( ٚ دیبٔسٞبی  فطزی، ٌطایف ثٝ ضفشبضٞبی ٔٙدط ثٝ الغطی

 )٘ظیط وبٞف ٔفطغ ٚظٖ، لؽغ لبػسٌی، اؾشئٛدطٚظ ٚ ؾٛءسغصیٝ(. بفیعیىی ایٗ ضفشبضٞ

 زض ٔؼسٜ قیٛع ؾطؼبٖ ٔؼسٜ ضا افعایف ٔی زٞس.  H.pyloriٚخٛز   .39

 ؾطؼبٖ ٔؼسٜ اغّت زض اثط ٌبؾشطیز آسطٚفیه ٔعٔٗ ایدبز ٔی ٌطزز  .42

 ؾز ٚ اوثطاً ضقس ؾطؼبٖ اظ ا٘حٙبی وٛچه ٔؼسٜ اؾز قبیؼشطیٗ ٘ٛع ؾطؼبٖ ٔؼسٜ آز٘ٛوبضؾیْٙٛ ا .41

 ؾطؼبٖ ٔؼسٜ ثٝ ٘سضر زض ٔطاحُ اِٚیٝ سكریص زازٜ ٔی قٛز.  .40

 اٌط سٛٔٛض زض ٔدبٚضر وبضزیب ضقس وٙس ٕٔىٗ اؾز ثیٕبض زیؿفبغی ضا سدطثٝ وٙس. .43

زض قیطٜ ٔؼسی ٘كبٍ٘ط وبضؾیٙٛٔب  (LDH)ٚخٛز اؾیس الوشیه یب ٔمبزیط ثبالی الوشبر زٞیسضٚغ٘بظ  .44

 ٔی ثبقس.

ثطزاقشٗ وبُٔ ٔؼسٜ، ٔساذّٝ اصّی زض ٔٛضز ؾطؼبٖ  :)ثطزاقشٗ وبُٔ ٔؼسٜ( سٛسبَ ٌبؾشطوشٛٔی .45

 ٚؾیغ ٔؼسٜ ٔی ثبقس. 

 . ، ثب ٔبیؼبر قطٚع ٔی قٛزسغصیٝ دؽ اظ ثبظٌكز صساٞبی ضٚزٜ ای ٚ ذطٚج  .46

  )ٌبؾشطوشٛٔی(  ٚ ٚاٌٛسٛٔی ضخ ٔی زٞس.دؽ اظ خطاحی ٔؼسٜ  : ؾٙسضْٚ زأذیًٙ .47

احؿبؼ دطی، ظؼف، ؾطٌیدٝ ٚ غف، سذف لّت، سؼطیك، ػجبضسٙس اظ : زأذیًٙ ػالئٓ ایٗ ؾٙسضْٚ  .48

ٕی ضخ یؿٕی )اثشسا ٞیذطٌالیؿٚ ٞیذٌٛال ، سٕبیُ قسیس ثٝ زضاظ وكیسٖاؾٟبَ سٟٛع، زضز وطأذی،

 32-52)12-92یدبز ٔی قٛز( حسٚز ٕی ایؿٔی زٞس ِٚی ثٝ زِیُ سطقح ظیبز ا٘ؿِٛیٗ ٞیذٌٛال

  .زلیمٝ دؽ اظ غصا ذٛضزٖ زلیمٝ(



نخبگان گستر فرهنگ پسشکی گروه آموزشی خدمات تخصصی مرکس  

 14  وده و هر گونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد.استفاده ازجسوات مخصوص افراد ثبت نامی فرهنگ گستر نخبگان ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل پنجم

 مراقبت از بیماران مبتال به اختالالت روده

 



نخبگان گستر فرهنگ پسشکی گروه آموزشی خدمات تخصصی مرکس  

 15  وده و هر گونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد.استفاده ازجسوات مخصوص افراد ثبت نامی فرهنگ گستر نخبگان ب

 

حصف غصاٞبی ٔحطن ٚ زاقشٗ ضغیٓ غصایی ٔشؼبزَ ٚ دطفیجط سٛصیٝ زض ؾٙسضْ ضٚزٜ سحطیه دصیط،  .1

 ٔی قٛز. 

اؾٟبَ قُ ٚ حدیٓ ٚ ثسثٛ ثب ٔمساض ظیبزی چطثی ثٝ ضً٘ ذبوؿشطی ؾٛء خصة ٟٕٔشطیٗ ٘كب٘ٝ  .0

 اؾز. 

 ٔی ثبقس. آدب٘سیؿیز قبیغ سطیٗ ػّز اِشٟبة حبز زض  .3

ٚلشی وٝ آدب٘سیؽ ٔؿسٚز قس، فكبض زاذُ ٔدطا افعایف ٔی یبثس، ٚ ٔٙدط ثٝ وبٞف زض٘بغ ٚضیسی،   .4

 سطٚٔجٛظ، ازْ ٚ سٟبخٓ ثبوشطی ثٝ زیٛاضٜ ضٚزٜ ٔی ٌطزز. 

  آپبنذیسيتبهرات ببليني تظ .5

  وٝ اثشسا زض ٔٙؽمٝ ادیٍبؾشط یب زٚض ٘بف قطٚع قسٜ ٚ ثیؽ ثب زضٌیط قسٖ الیٝ ٞبی ؾطٚظی ضٚزٜ ثٝ زضز

RLQ  .ٔٙشكط ٔی قٛز 

 ٔی قٛز( زض آدب٘سیؿیز ٔی ثبقس. ٔٛخت احؿبؼ زضز زض  ػالٔز ضٚظیًٙ )ِٕؽ  .6

 قٛز.ٔٙدط ثٝ دطفٛضاؾیٖٛ ٔیٔصطف ّٔیٗ یب ٔؿُٟ زض آدب٘سیؿز  .7

  .دطفٛضاؾیٖٛ اؾز وٝ ٔٙدط ثٝ دطیشٛ٘یز یب آثؿٝ ٔی قٛزآدب٘سیؿیز ٟٕٔشطیٗ ػبضظٝ  .8

 آثؿٝ ظیط زیبفطآٌ ٚ ایّئٛؼ اظ ػٛاضض احشٕبِی زیٍط آدب٘سوشٛٔی ٞؿشٙس.  ی،آثؿٝ زاذُ ٍِٙ .9

سیس آٔسٜ زض الیٝ ٝ ٔب٘ٙس دٛقف ضٚزٜ اظ ٔیبٖ ٘مص دػجبضر اؾز اظ ثیطٖٚ ظزٌی ویؿ: دیورتيكول .12

 ػعال٘ی. 

 ی ٔی ثبقس.دطیشٛ٘یز اِشٟبة غكبء صفبلونيت: تیپر .11

 ظٟٛض ٘بٌٟب٘ی سطقح ؾطٚظی اظ ٔحُ ػُٕ ٘كب٘ٝ ثبظ قسٖ ظذٓ اؾز.  .10

13. IBD ٖٚای( ٚ وِٛیز اِٚؿطاسیٛ ٔی ثبقس. )ا٘شطیز ٘بحیٝ قبُٔ ثیٕبضی وط 

 ؾىْٛ قبیغ سط اؾز  ا٘شٟبیی ٚزض ٘ٛخٛا٘بٖ ٚ خٛا٘بٖ ٚ زض ایّئْٛ : ای )کرون( انتریت نبحيه .14

 یبثس. ثبضظسطیٗ ٘كب٘ٝ وطٖٚ زضز ٔشٙبٚة اؾز وٝ ٕٞطاٜ ثب اؾٟبَ ثٛزٜ أب ثب ا٘دبْ زفغ سؿىیٗ ٕ٘ی .15

 افطاز ٔجشال ثٝ ا٘شطیز ٘بحیٝ ای زض ٔؼطض ذؽط اثشال ثٝ ؾطؼبٖ وِٖٛٛ لطاض زاض٘س. .16

٘ٛػی ثیٕبضی ػٛزوٙٙسٜ اِشٟبثی ٚ ظذٓ قٛ٘سٜ زض الیٝ ٞبی ٔربؼی ٚ : ایتوکوليت اولسر .17

 ظیطٔربؼی وِٖٛٛ ٚ ضوشْٛ اؾز. 

 ، وٕجٛزٞبی سغصیٝ ای اؾز.IBDقبیؼشطیٗ ػبضظٝ  .18

 ضا خصة وٙس B12ٍٞٙبٔی وٝ ایّئْٛ زیؿشبَ ثطزاقشٝ ٔی قٛز، ثیٕبض ٕ٘ی سٛا٘س ٚیشبٔیٗ   .19



نخبگان گستر فرهنگ پسشکی گروه آموزشی خدمات تخصصی مرکس  

 16  وده و هر گونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد.استفاده ازجسوات مخصوص افراد ثبت نامی فرهنگ گستر نخبگان ب

 

 ػُٕ آغبظ قٛز.  ؾبػز دؽ اظ 70ذطٚج ٔسفٛع اظ ایّئٛؾشٛٔی ثبیس  .02

 ٔیّی ِیشط ثبقس. 1222-0222ٔمساض زفغ ضٚظا٘ٝ ٔبیغ اظ ایّئٛؾشٛٔی ٕٔىٗ اؾز حسٚز  .01

 ثطٚظ سٟٛع ٚ ٘فد قىٓ ثؼس اظ ایّئٛؾشٛٔی ٕٔىٗ اؾز ٘كب٘ٝ ا٘ؿساز ضٚزٜ ثبقس.  .00

 ضٚظ سؼٛیط ٔی قٛز  7سب  5ٔؼٕٛالً ٞط : ایلئوستوميتعویض کيسه  .03

دٛؾز اؼطاف اؾشٛٔب اؾز وٝ ثٝ زِیُ ٘كز ٔٛاز زفؼی ایدبز ٔی ، سحطیه اؾشٛٔب ػبضظٝ قبیغ سطیٗ .04

  .قٛز

 ا٘ؿسازٞبی ضٚزٜ ثبضیه ثٝ ػٙٛاٖ اٚضغا٘ؽ خطاحی قبیغ ٔی ثبقس.  .05

 سطیٗ ػبُٔ ا٘ؿساز ٞٓ زض ضٚزٜ وٛچه ٚ ٞٓ زض ضٚزٜ ثعضي ٔی ثبقس.  چؿجٙسٌی ٞب قبیغ .06

 قبیؼشطیٗ ػّز ، سٛٔٛض آز٘ٛوبضؾیٙٛئیس اؾز. : انسذاد روده بسرگ .07

 سٙمیٝ ثبضیٓ زض ا٘ؿساز ضٚزٜ ثعضي ٕٔٙٛع اؾز.  .08

  .سغییط ػبزار زفغ زٚضٜ ای اؾزؾطؼبٖ وِٖٛٛ ٔشساَٚ سطیٗ ٘كب٘ٝ  .92

زض وٙبض ٔؼبیٙٝ قىٓ ٚ ضاؾز ضٚزٜ ٟٕٔشطیٗ ضٚـ ٞب قبُٔ آظٔبیف : سرطبن کولون تشخيص .03

 ذٖٛ ٔرفی، سٙمیٝ ثبضیٓ، دطٚوشٛؾیٍٕٛئیسٚؾىٛدی ٚ وِٛٛ٘ٛؾىٛدی اؾز. 

ثٟشط اؾز ظٔب٘ی ا٘دبْ قٛز وٝ ثب اٍِٛی فؼبِیشی ثیٕبض ؾبظٌبض ثبقس  شستشوی کيسه کلستومي .01

 )سطخیحبً ثؼس اظ غصا( ٚ ٞط ضٚظ زض ٕٞبٖ ؾبػز ا٘دبْ قٛز. 

 

 برای اطالع از نحوه دریافت جسوات کامل با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.
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