
Dysphasia                  سختی بلع   

: بیوار هی گَیذ  
،هَقع قَرت دادى، غذا گیز هی کٌذ 
   ،غذا بِ آّستگی پاییي هی رٍد 
   ،قَرت دادى غذا سختِ بزام 
ٍ  ... 

. غذا بالفاصلِ پس اس بلع گیز هی کٌذ  
(.بیوار دچار سزفِ ٍ حالت خفگی هی شَد)  

. چٌذ ثاًیِ بعذ اس بلع رخ هی دّذعالئن   

:  دالئل دیسفاصی ارٍفارًضیال بیوار دٍ دستِ اًذ
. ساختاری یا ًَرٍهاسکَالر  

 

دیَرتیکَل سًکز، تَهَرّای : علل ساختاری هثل
 ...سز ٍ گزدى، استَفیت گزدًی ٍ 

 

سکتِ هغشی، هشکالت : علل ًَرٍهاسکَالر هثل
عصبی عضالًی هثل هیاستٌی گزاٍیس ٍ 

 . دیستزٍفی ّا
 
 

صَرت هتخصص گَارش هعوَال تَسط درهاى ٍ ( اس طزیق اًذٍسکَپی)تشخیص
.ارجاع دادُ شَدبیوار دقت در الگَریتن سیز ٍ با تشخیص اٍلیِ، با . هی گیزد  

. بیوار ارجاع دادُ شَد  



هتٌاٍب   عالئن
.است  

ّویطگی   عالئن
ٍپیطزًٍدُ  

.است  

هتٌاٍب     عالئن
بَدُ ٍ گاّی بی 

. عالهت است  

ّویطگی   عالئن
ٍ پیطزًٍدُ  

. است  

باسگطت غذا 
. دارد  

بِ دًبال   عالئن
هصزف ًاى ٍ گَضت 

.رخ هی دّد  

سَسش سزدل هشهي  
دارد اها، کاّص ٍسى  

.ًداضتِ است  

 50سي بیطتز اس 
دارد ٍ کاّص ٍسى 

. پیدا کزدُ است  

درد قفسِ 
. سیٌِ دارد  

سَسش سز 
.دل دارد  

اسپاسن  اسکلزٍدرهی آضاالسی
 هٌتطز هزی

 کارسیٌَم
تٌگی حاصل اس سخن 

 حلقِ تحتاًی هزی پپتیک

! یا دیسفاصی فقط بِ غذاّای جاهد دارد  
(.اًسداد هکاًیکی)  

! یا دیسفاصی بِ هایعات ٍ جاهدات دارد  
(.عضالًی-اختالل عصبی)  



Acute Diarrhea                  اسْال حاد 
ّفتِ 2 >اسْال =اسْال حاد   

 شرح حال ٍ هؼایٌِ فیسیکی

! ػفًَیاحتوال اسْال  ! احتوال اسْال غیر ػفًَی   

1) Tab  Loperamide  2mg          N=10  
قرص هظرف کٌذ سپس بِ ازا ّر بار اسْال یک قرص   2ابتذا          

(           قرص رٍزاًِ هیتَاًذ هظرف کٌذ 8حذاکثر ) هظرف کٌذ   

 یا           
         Tab  Diphenoxylate   2.5mg     N=10   
رٍز 2قرص بوذت  1ساػت  6قرص هظرف کٌذ سپس ّر  2ابتذا              

بیشتر حوالت اسْال حاد، خفیف ٍ خَد بِ خَد هحذٍد 
شًَذُ بَدُ ٍ ًیازی بِ اًجام اقذاهات تشخیظی ٍ یا 

در طَرت تشخیض پسشک ٍ . درهاًی دارٍیی ًیست
هی تَاى دارٍّای   اسْال شذیذ غیر خًَی ٍ فاقذ تب،

 .  زیر را تجَیس کرد

Rx  پیشٌْادی 

زهایشگاّیآیا اهکاى بررسی آ  
Stool exam  

ٍجَد دارد؟   

 بلِ خیر



ساػت بایذ   48درطَرت ػذم بْبَدی طی 
.با شک بِ شیاردیا بیوار را درهاى کرد  

1) Tab  Metronidazole  250mg      N=30 
رٍز          7ساػت یک قرص بوذت  8ّر   

Rx  پیشٌْادی 

خطر را دارد؟ ػالئنیا بیوار آ  
  

شذیذ ّوراُ با دّیذریشي  ػالئن 
 38.5<تب   
  افسایش WBCدر هذفَع 
 اسْال خًَی آشکار 
هظرف اخیر آًتی بیَتیک 
 ساػت بذٍى بْبَدی 48اسْال بیشتر از 
 ِبرٍز هَارد جذیذ اسْال در جاهؼ 
 70 <سي 
 سال 50درد شذیذ شکوی در افراد باالی 
ٍجَد ًقض ایوٌی 

درطَرت شک بِ اسْال 
باکتریایی هی تَاى 

.کردتجربی درهاى   

1) Tab  Ciprofloxacin  500mg          N=10  
رٍز          5قرص بوذت  1ساػت  12ّر   

 یا         
       Tab  Erythromycin  400mg          N=10  

رٍز          5قرص بوذت  1ساػت  12ّر   
 

2)    Tab  Acetaminophen  325mg     N=10  
قرص          1ساػت  6ّر   

1) Tab  Azithromycin  250mg            N=6  
قرص بظَرت دٍز ٍاحذ          2رٍزاًِ   

 

2)    Tab  Acetaminophen  325mg      N=10  
قرص          1ساػت  6ّر   

Rx  پیشٌْادی 

Rx  در خانم حامله پیشٌْادی 



. احتواالً ػفًَی ًیست  
هی تَاى بیوار را درهاى  

با دارٍّایی  )کرد ػالهتی
(.لَپراهیذ یا دیفٌَکسیالت  

 درخَاست 
Stool culture  

. دادُ شَد  

پاتَشى 
 یافت شذ؟ 

. ارگاًیسن یافت شذُ اًجام گیرد سدرهاى بر اسا  
/  سالوًَال غیرتیفی/ سالوًَال تیفی/ شیگال/ شیاردیا/ آهیب

درهاى ّرکذام بظَرت )... ٍ / ٍبا/ کلستریذیَم دیفیسیل
.( جذاگاًِ  آٍردُ شذُ است  

گفتِ شذُ هثل دارٍّای دٍُز آًْا ّا ٍ دارٍ )تجربیدرهاى 
+   (سیپرٍفلَکساسیي ٍ اریترٍهایسیيهی باشذ هثل 
. ارزیابی بیشتر  

 خیر

 بله

!ًذارد !دارد   



ّای تقریبا شذیذ غیر خًَی ٍ فاقذ دراسْال -1
هی تَاى از لَپراهیذ یا دیفٌَکسیالت جْت تب، 

.کردکٌترل ػالئن استفادُ   
 

فلَرٍکیٌَلَى ّا هثل سیپرٍفلَکساسیي در  -2
سال استفادُ  18خاًن ّای باردار ٍ افراد زیر 

.ًشَد  
 

لَپراهیذ ٍ دیفٌَکسیالت در دٍراى بارداری  -3
. ًشَداستفادُ   

 نکات مهم بالینی و درمانی نکات مهم دارویی نسخه 

.ًیستجایگسیٌی هایغ ٍ الکترٍلیت اسْال، اطلی اکثر هَارد درهاى    -1  
 

شًَذُحوالت اسْال حاد ، خفیف ٍ خَد بِ خَد هحذٍد بیشتر    -2  
.ًذاردٍ ًیازی بِ اًجام اقذاهات تشخیظی یا درهاى دارٍیی بَدُ          

 
ػاهلکِ بایذ بذٍى در ًظر گرفتي یافتي یا ػذم یافتي بیواراًی   -3  
:ازتحت درهاى قرار بگیرًذ ػبارتٌذ اسْال          
 بِ ًقض ایوٌی هبتالیاى 
 دارای دریچِ هظٌَػی قلب افراد     
 هثل با پیًَذ ػرٍقی اخیر بیواراىCABG 
 هسيافراد 





1)  Tab  Azithromycin  500mg            N=10   
رٍز       5قرص بصَرت دٍز ٍاحذ بوذت  2رٍزاًِ   

 

2)  Tab  Acetaminophen  325mg       N=20  
ساعت یک قرص       6تا  4ّر    

Salmonella  Typhi           سالمونال تیفی 

1)  Cap  Amoxicillin  500mg         N=200  
ّفتِ       4کپسَل  بوذت   2ساعت  6ّر   

 
 یا      
      Tab  Co-Trimoxazole  480mg       N=120 
ّفتِ 4قرص بوذت  2ساعت  12ّر         
 

 یا       
      Tab  Ciprofloxacin 500mg         N=60  

ّفتِ   4ساعت یک قرص بوذت  12ّر        

عالهت داردرهاى تجربی بیوار   

 درهاى حالت ًاقل هسهي

Rx پیشٌْادی 

Rx پیشٌْادی 



 18در خاًن ّای باردار ٍ افراد زیر سیپرٍفلَکساسیي ( 1
رشذ استخَاى ٍ غضرٍف هٌفی در تاثیر بعلت سال 

.استهوٌَع   

 نکات مهم دارویی نسخه 

 نکات مهم بالینی و درمانی

اتساع شکوی اًذیکاسیَى هذاٍم، اسْال، استفراغ ( 1
.ّستٌذّای بستری در بیوارستاى   

 
.طَالًی استتب عفًَت، برجستِ تریي عالهت ایي ( 2  
ٍ در هَارد عذم درهاى ایي تب هی ( 40تا  38/8)

. کٌذّفتِ اداهِ پیذا  4 تَاًذ تا   
 

اسپلٌَهگالی، ّپاتَ = یافتِ ّای هعایٌِ ( 3
راش تٌِ ٍسیٌِکاردی، برادی اپیستاکسی،   

 
.استیک عارضِ هْن تیفَییذ پرفَراسیَى رٍدُ ( 4  



Non Typhoidal  Salmonellosis         سالمونال  غیر تیفی 

در گاسترياوتریت سالمًوالیی غیرتیفًییذ درمان آوتی تیًتیک تٍ صًرت ريتیه استفادٌ ومی  
خًد تٍ خًد محذيد می شًوذ ي درمان داريیی احتمال واقل شذن را افسایش می  ئمشًد؛ چًن عال

. دَذ  
 

:در سالمًوال غیرتیفی شاملَای درمان آوتی تیًتیکی اوذیکاسیًن   
ماٌ  3وًزادان زیر  -1  
  50سه تیشتر از  -2
تیماران تا سرکًب ایمىی -3  
اختالالت دریچٍ ای قلة یا داخل عريقی یا تیماری مفصلی -4  

بیًتیکی خًراکی یا يریذی آوتی درمان بایذ شامل یک ديرٌ درمان 
.باشذساػت یا تا زمان فريکش کردن تب  72تا  48بمذت   

( کىذريز ادامٍ پیذا می  14الی  7افراد وقض ایمىی درمان در )  



1) Tab  Ciprofloxacin  500mg                         N=6  
ريز        3قرص بمذت  1ساػت  12َر   

 
 یا       
      Tab  Ofloxacin   400mg                              N=6  
ريز  3قرص بمذت  1ساػت  12َر          
 
2)  Tab  Acetaminophen 325 mg                  N=10 

ػذد       1ساػت  6َر طًرت تب َر   

سال  18سیپريفلًکساسیه در خاوم َای باردار ي افراد زیر -1
.استرشذ استخًان ي غضريف ممىًع مىفی در تاثیر بؼلت   

 وکات مُم داريیی وسخٍ 

RX پیشىُادی    



 وکات مُم تالیىی ي درماوی
بیماران با اسُال شذیذ ي تب باال بٍ بستری در  -1

.داروذبیمارستان ویاز   
 

ساػت بُبًد پیذا می  72ريز ي تب طی  7-3اسُال طی -2
.کىذ  

 
ي َفتٍ مثبت باقی می ماوذ  5-4کشت مذفًع بمذت  -3

.ویاز بٍ درمان وذارد  
 

تشخیض بیماری بر اساس جذا کردن ارگاویسم از   -4
مذفًع تازٌ دفغ شذٌ ي یا از خًن یا دیگر مایؼات استریل 

.بذن است  
 

الکتريلیت جایگسیىی مایغ ي دَیذراتاسیًن، در طًرت  -5
.گرفتٍ شًددر وظر   



Dysphasia                  سختی بلع   

: بیوار هی گَیذ  
،هَقع قَرت دادى، غذا گیز هی کٌذ 
   ،غذا بِ آّستگی پاییي هی رٍد 
   ،قَرت دادى غذا سختِ بزام 
ٍ  ... 

. غذا بالفاصلِ پس اس بلع گیز هی کٌذ  
(.بیوار دچار سزفِ ٍ حالت خفگی هی شَد)  

. چٌذ ثاًیِ بعذ اس بلع رخ هی دّذعالئن   

:  دالئل دیسفاصی ارٍفارًضیال بیوار دٍ دستِ اًذ
. ساختاری یا ًَرٍهاسکَالر  

 

دیَرتیکَل سًکز، تَهَرّای : علل ساختاری هثل
 ...سز ٍ گزدى، استَفیت گزدًی ٍ 

 

سکتِ هغشی، هشکالت : علل ًَرٍهاسکَالر هثل
عصبی عضالًی هثل هیاستٌی گزاٍیس ٍ 

 . دیستزٍفی ّا
 
 

صَرت هتخصص گَارش هعوَال تَسط درهاى ٍ ( اس طزیق اًذٍسکَپی)تشخیص
.ارجاع دادُ شَدبیوار دقت در الگَریتن سیز ٍ با تشخیص اٍلیِ، با . هی گیزد  

. بیوار ارجاع دادُ شَد  



هتٌاٍب   عالئن
.است  

ّویطگی   عالئن
ٍپیطزًٍدُ  

.است  

هتٌاٍب     عالئن
بَدُ ٍ گاّی بی 

. عالهت است  

ّویطگی   عالئن
ٍ پیطزًٍدُ  

. است  

باسگطت غذا 
. دارد  

بِ دًبال   عالئن
هصزف ًاى ٍ گَضت 

.رخ هی دّد  

سَسش سزدل هشهي  
دارد اها، کاّص ٍسى  

.ًداضتِ است  

 50سي بیطتز اس 
دارد ٍ کاّص ٍسى 

. پیدا کزدُ است  

درد قفسِ 
. سیٌِ دارد  

سَسش سز 
.دل دارد  

اسپاسن  اسکلزٍدرهی آضاالسی
 هٌتطز هزی

 کارسیٌَم
تٌگی حاصل اس سخن 

 حلقِ تحتاًی هزی پپتیک

! یا دیسفاصی فقط بِ غذاّای جاهد دارد  
(.اًسداد هکاًیکی)  

! یا دیسفاصی بِ هایعات ٍ جاهدات دارد  
(.عضالًی-اختالل عصبی)  



Acute Diarrhea                  اسْال حاد 
ّفتِ 2 >اسْال =اسْال حاد   

 شرح حال ٍ هؼایٌِ فیسیکی

! ػفًَیاحتوال اسْال  ! احتوال اسْال غیر ػفًَی   

1) Tab  Loperamide  2mg          N=10  
قرص هظرف کٌذ سپس بِ ازا ّر بار اسْال یک قرص   2ابتذا          

(           قرص رٍزاًِ هیتَاًذ هظرف کٌذ 8حذاکثر ) هظرف کٌذ   

 یا           
         Tab  Diphenoxylate   2.5mg     N=10   
رٍز 2قرص بوذت  1ساػت  6قرص هظرف کٌذ سپس ّر  2ابتذا              

بیشتر حوالت اسْال حاد، خفیف ٍ خَد بِ خَد هحذٍد 
شًَذُ بَدُ ٍ ًیازی بِ اًجام اقذاهات تشخیظی ٍ یا 

در طَرت تشخیض پسشک ٍ . درهاًی دارٍیی ًیست
هی تَاى دارٍّای   اسْال شذیذ غیر خًَی ٍ فاقذ تب،

 .  زیر را تجَیس کرد

Rx  پیشٌْادی 

زهایشگاّیآیا اهکاى بررسی آ  
Stool exam  

ٍجَد دارد؟   

 بلِ خیر



ساػت بایذ   48درطَرت ػذم بْبَدی طی 
.با شک بِ شیاردیا بیوار را درهاى کرد  

1) Tab  Metronidazole  250mg      N=30 
رٍز          7ساػت یک قرص بوذت  8ّر   

Rx  پیشٌْادی 

خطر را دارد؟ ػالئنیا بیوار آ  
  

شذیذ ّوراُ با دّیذریشي  ػالئن 
 38.5<تب   
  افسایش WBCدر هذفَع 
 اسْال خًَی آشکار 
هظرف اخیر آًتی بیَتیک 
 ساػت بذٍى بْبَدی 48اسْال بیشتر از 
 ِبرٍز هَارد جذیذ اسْال در جاهؼ 
 70 <سي 
 سال 50درد شذیذ شکوی در افراد باالی 
ٍجَد ًقض ایوٌی 

درطَرت شک بِ اسْال 
باکتریایی هی تَاى 

.کردتجربی درهاى   

1) Tab  Ciprofloxacin  500mg          N=10  
رٍز          5قرص بوذت  1ساػت  12ّر   

 یا         
       Tab  Erythromycin  400mg          N=10  

رٍز          5قرص بوذت  1ساػت  12ّر   
 

2)    Tab  Acetaminophen  325mg     N=10  
قرص          1ساػت  6ّر   

1) Tab  Azithromycin  250mg            N=6  
قرص بظَرت دٍز ٍاحذ          2رٍزاًِ   

 

2)    Tab  Acetaminophen  325mg      N=10  
قرص          1ساػت  6ّر   

Rx  پیشٌْادی 

Rx  در خانم حامله پیشٌْادی 



. احتواالً ػفًَی ًیست  
هی تَاى بیوار را درهاى  

با دارٍّایی  )کرد ػالهتی
(.لَپراهیذ یا دیفٌَکسیالت  

 درخَاست 
Stool culture  

. دادُ شَد  

پاتَشى 
 یافت شذ؟ 

. ارگاًیسن یافت شذُ اًجام گیرد سدرهاى بر اسا  
/  سالوًَال غیرتیفی/ سالوًَال تیفی/ شیگال/ شیاردیا/ آهیب

درهاى ّرکذام بظَرت )... ٍ / ٍبا/ کلستریذیَم دیفیسیل
.( جذاگاًِ  آٍردُ شذُ است  

گفتِ شذُ هثل دارٍّای دٍُز آًْا ّا ٍ دارٍ )تجربیدرهاى 
+   (سیپرٍفلَکساسیي ٍ اریترٍهایسیيهی باشذ هثل 
. ارزیابی بیشتر  

 خیر

 بله

!ًذارد !دارد   



ّای تقریبا شذیذ غیر خًَی ٍ فاقذ دراسْال -1
هی تَاى از لَپراهیذ یا دیفٌَکسیالت جْت تب، 

.کردکٌترل ػالئن استفادُ   
 

فلَرٍکیٌَلَى ّا هثل سیپرٍفلَکساسیي در  -2
سال استفادُ  18خاًن ّای باردار ٍ افراد زیر 

.ًشَد  
 

لَپراهیذ ٍ دیفٌَکسیالت در دٍراى بارداری  -3
. ًشَداستفادُ   

 نکات مهم بالینی و درمانی نکات مهم دارویی نسخه 

.ًیستجایگسیٌی هایغ ٍ الکترٍلیت اسْال، اطلی اکثر هَارد درهاى    -1  
 

شًَذُحوالت اسْال حاد ، خفیف ٍ خَد بِ خَد هحذٍد بیشتر    -2  
.ًذاردٍ ًیازی بِ اًجام اقذاهات تشخیظی یا درهاى دارٍیی بَدُ          

 
ػاهلکِ بایذ بذٍى در ًظر گرفتي یافتي یا ػذم یافتي بیواراًی   -3  
:ازتحت درهاى قرار بگیرًذ ػبارتٌذ اسْال          
 بِ ًقض ایوٌی هبتالیاى 
 دارای دریچِ هظٌَػی قلب افراد     
 هثل با پیًَذ ػرٍقی اخیر بیواراىCABG 
 هسيافراد 





1)  Tab  Azithromycin  500mg            N=10   
رٍز       5قرص بصَرت دٍز ٍاحذ بوذت  2رٍزاًِ   

 

2)  Tab  Acetaminophen  325mg       N=20  
ساعت یک قرص       6تا  4ّر    

Salmonella  Typhi           سالمونال تیفی 

1)  Cap  Amoxicillin  500mg         N=200  
ّفتِ       4کپسَل  بوذت   2ساعت  6ّر   

 
 یا      
      Tab  Co-Trimoxazole  480mg       N=120 
ّفتِ 4قرص بوذت  2ساعت  12ّر         
 

 یا       
      Tab  Ciprofloxacin 500mg         N=60  

ّفتِ   4ساعت یک قرص بوذت  12ّر        

عالهت داردرهاى تجربی بیوار   

 درهاى حالت ًاقل هسهي

Rx پیشٌْادی 

Rx پیشٌْادی 



 18در خاًن ّای باردار ٍ افراد زیر سیپرٍفلَکساسیي ( 1
رشذ استخَاى ٍ غضرٍف هٌفی در تاثیر بعلت سال 

.استهوٌَع   

 نکات مهم دارویی نسخه 

 نکات مهم بالینی و درمانی

اتساع شکوی اًذیکاسیَى هذاٍم، اسْال، استفراغ ( 1
.ّستٌذّای بستری در بیوارستاى   

 
.طَالًی استتب عفًَت، برجستِ تریي عالهت ایي ( 2  
ٍ در هَارد عذم درهاى ایي تب هی ( 40تا  38/8)

. کٌذّفتِ اداهِ پیذا  4 تَاًذ تا   
 

اسپلٌَهگالی، ّپاتَ = یافتِ ّای هعایٌِ ( 3
راش تٌِ ٍسیٌِکاردی، برادی اپیستاکسی،   

 
.استیک عارضِ هْن تیفَییذ پرفَراسیَى رٍدُ ( 4  



Non Typhoidal  Salmonellosis         سالمونال  غیر تیفی 

در گاسترياوتریت سالمًوالیی غیرتیفًییذ درمان آوتی تیًتیک تٍ صًرت ريتیه استفادٌ ومی  
خًد تٍ خًد محذيد می شًوذ ي درمان داريیی احتمال واقل شذن را افسایش می  ئمشًد؛ چًن عال

. دَذ  
 

:در سالمًوال غیرتیفی شاملَای درمان آوتی تیًتیکی اوذیکاسیًن   
ماٌ  3وًزادان زیر  -1  
  50سه تیشتر از  -2
تیماران تا سرکًب ایمىی -3  
اختالالت دریچٍ ای قلة یا داخل عريقی یا تیماری مفصلی -4  

بیًتیکی خًراکی یا يریذی آوتی درمان بایذ شامل یک ديرٌ درمان 
.باشذساػت یا تا زمان فريکش کردن تب  72تا  48بمذت   

( کىذريز ادامٍ پیذا می  14الی  7افراد وقض ایمىی درمان در )  



1) Tab  Ciprofloxacin  500mg                         N=6  
ريز        3قرص بمذت  1ساػت  12َر   

 
 یا       
      Tab  Ofloxacin   400mg                              N=6  
ريز  3قرص بمذت  1ساػت  12َر          
 
2)  Tab  Acetaminophen 325 mg                  N=10 

ػذد       1ساػت  6َر طًرت تب َر   

سال  18سیپريفلًکساسیه در خاوم َای باردار ي افراد زیر -1
.استرشذ استخًان ي غضريف ممىًع مىفی در تاثیر بؼلت   

 وکات مُم داريیی وسخٍ 

RX پیشىُادی    



 وکات مُم تالیىی ي درماوی
بیماران با اسُال شذیذ ي تب باال بٍ بستری در  -1

.داروذبیمارستان ویاز   
 

ساػت بُبًد پیذا می  72ريز ي تب طی  7-3اسُال طی -2
.کىذ  

 
ي َفتٍ مثبت باقی می ماوذ  5-4کشت مذفًع بمذت  -3

.ویاز بٍ درمان وذارد  
 

تشخیض بیماری بر اساس جذا کردن ارگاویسم از   -4
مذفًع تازٌ دفغ شذٌ ي یا از خًن یا دیگر مایؼات استریل 

.بذن است  
 

الکتريلیت جایگسیىی مایغ ي دَیذراتاسیًن، در طًرت  -5
.گرفتٍ شًددر وظر   


