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ساٌّوبی سبهبًِ ستبد ّذایت ٍ هشکض پبیص هشاقبتْبی پضضکی :MCMC
(جْت کبسبشاى هشاکض دسهبًی)
 -1تا تایح آدسس ساهاًِ  http:// mcmc.mui.ac.irدس سایت داًطگاُ ػلَم خضضکی اصفْاى ٍ یا لیٌک آى
دس صفحِ اصلی ٍ ّوچٌیي صفحِ هؼاًٍت دسهاى اهکاى دستشسی تِ ساهاًِ ٍ MCMCجَد داسد.
 -2تا ثثت کذ کاستشدی ٍ سهض اهکاى ٍسٍد تِ ساهاًِ  MCMCهیسش هی تاضذ.
 -3تؼذ اص کلیک کشدى دس لسوت کاستاتل ،سغح دستشسی کاستشی لاتل هطاّذُ هی تاضذ.
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کبستببل ثبت اعضام

 -5دکوِ

 :جْت ثثت اعالػات دسخَاست اػضام اًتخاب گشدد.

ثبت ٍ ٍیشایص دسخَاست

:دسگاُ ٍسٍدی فشم دسخَاست اػضام هی تاضذ.

 -6هشاحل ثثت اعالػات دس  2گام جْت دسخَاست اػضام سایش تیواساى ٍ جْت دسخَاست اػضام هادس تاسداس ٍ خس
اص صایواى دس  5گام (تَضیحات کاهل دس فصل دٍم) تْیِ ضذُ است.
دسخَاست اعضام سبیش بیوبساى:
 )6-1دس گام اٍل هطخصات خزیشش ،هطخصات تیواس ،ػالئن حیاتی ٍ ضشح حال تیواس تِ صَست کاهل ٍ صحیح
ثثت گشدد.
 )6-2دس گام دٍم یافتِ ّای خاساکلیٌیکی ٍ سادیَلَطی ،ضشح الذاهات اًجام ضذُ ،داسٍ ّای تجَیض ضذُ ٍ الذاهات
هَسد ًیاص ثثت هی گشدد.
 -7خس اص اعویٌاى اص ٍسٍد کاهل اعالػات ٍ کلیک سٍی دکوِ خایاى ػولیات ثثت ،هی تَاى اعالػات کلی ٍاسد
ضذُ سا هطاّذُ ًوَد.
ًکتِ :تا لثل اص تؼییي تکلیف دسخَاست اػضام تَسظ تین  MCMCاهکاى ٍیشایص اعالػات تَسظ کاستش هثذاء
ٍجَد داسد.
-8

حزف دسخَاست

دس صَست تصوین تِ حزف دسخَاست اػضام تا لثل اص تؼییي تکلیف دسخَاست تَسظ

تین  MCMCاص گضیٌِ حزف دس خَاست هی تَاى استفادُ کشد.
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-9گضیٌِ
-10

:جْت هطاّذُ اعالػات ثثتی دسخَاست اػضام هی تاضذ ٍ لاتلیت چاج داسد.

هطبّذُ دسخَاست

ً :تیجِ دسخَاست اػضام تَسظ کاستش  MCMCتشای کاستش هشکض هثذا اص عشیك هٌَی

ًتیجِ دسخَاست

ًتیجِ دسخَاست اسسال هی ضَد.
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چبپ فشم ًْبیی اعضام

:دس صَستی کِ دسخَاست اػضام هٌتج تِ تاییذ اػضام تَسظ  MCMCضَد (خیام

اػضام تِ هشکض هثذا اسسال ضذُ تاضذ) دس ایي هٌَ فشم ًْایی اػضام لاتلیت چاج داسد ٍ هْش ٍ اهضا سَخشٍایضس هثذا
ٍ خضضک دسخَاست کٌٌذُ اػضام دس آى ثثت ضَد.
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کبستببل اعضام ّبی ٍاسدُ

 :ایي کاستاتل ضاهل هَاسد دسخَاست اػضام اص هشکض هثذا هی تاضذ کِ تِ

تاییذ تین ( MCMCخس اص ّواٌّگی ّای هشتَعِ)سسیذُ ٍهمشس ضذُ تیواس تِ هشکض همصذ اػضام ضَد .ضایاى رکش
است اػضام هَاسد تا تواس تلفٌی تَسظ تین ً MCMCیض تِ همصذ اعالع سساًی هی ضَد.
)12-1

تحَیل بیوبس

 :تا اًتخاب تیواس اػضاهی هَسد ًظش اصکاستاتل اػضام ّای ٍاسدُ ٍ کلیک دکوِ فشم تحَیل

تیواس دس تیواسستاى همصذ لاتل سٍیت تَدُ ٍ اعالػات دسخَاستی آى کاهل هی ضَد( .ػالئن حیاتی ،سغح
َّضیاسی ٍ اعالػات تحَیل).
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کبستببل اعضام ّبی پزیشش ضذُ

:ایي کاستاتل ضاهل لیست تیواساى اػضاهی تحَیل گشفتِ ضذُ دس

تیواسستاى همصذ است.
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هبدساى پشخطش

 :اعالػات هشتَط تِ هادس خشخغش خزیشش ضذُ دس هشکض دسهاًی دس ایي کاستاتل ثثت

هی ضَد (فصل دٍم).
 )14-1دس صَست ٍجَد هادس خشخغش دس کاستاتل اػضام ّای خزیشش ضذُ ،اعالػات هادس تاسداس خشخغش ًیض تِ کاستاتل
هادساى خش خغش ٍاسد ضَد.

) 2-14

کبستببل پیگیشی

 :گضاسش سًٍذ اسائِ خذهات دسهاًی هادساى خشخغش دس فشم ایي کاستاتل ثثت ضَد

کِ ضاهل اعالػات فشدی ٍ سًٍذ اسائِ خذهات است.
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دس صَست اًتخاب ٍضؼیت تشخیص یا اػضام تِ هشکض دیگش ،الذاهات ٍ دسهاى ّای تَصیِ ضذُ تا ٍیضیت تؼذیً ،یاص
هشاجؼِ تِ تیواسستاى ٍ دس صَست ًیاص ،تاسیخ هشاجؼِ تؼذی تکویل ضَد.
ًکتِ :دسصَست تشخیص هادس تاسداس خش خغش ضشح الذاهات اًجام ضذُ ٍ ضشح تَصیِ ّای تؼذ اص تشخیص کاهل
ضذُ ٍ خس اص ثثت هغالة فَق ساهاًِ تِ صَست َّضوٌذ گضاسش خسخَساًذ (فشم  )Dسا تشاساس آدسس ثثت ضذُ
هحل سکًَت هادسگشٍُ خشخغش تِ هشکض تْذاضت هشتَعِ اسسال خَاّذ ًوَد.

)3-14

ببیگبًی

:دس صَست تشخیص/فَت هادس خشخغش تِ ایي کاستاتل ٍاسد هی ضَد.
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هذیشیت بحشاى

-16

ثبت ضکبیبت

-17

ثبت آهبس بخص ّب

 :جْت ثثت هَاسد تحشاى  ،اعالػات دسخَاستی ایي فشم کاهل ضَد.

 :جْت ثثت ضکایات  ،اعالػات دسخَاستی ایي فشم کاهل ضَد.

 :آهاس تخت اضغال تخص ّای تؼشیف ضذُ هشاکض دسهاًی دس ّش ضیفت ( تا

اهکاى ٍیشایص) دس ایي فشم ٍاسد ضَد.
:آهاس ٍ اعالػات اػضام هاّیاًِ هشاکض دسهاًی دس ایي فشم ٍاسد گشدد.

-18

آهبس اعضام

-19

بشًبهِ هقیوی ٍ آًکبلی

 :ثثت تشًاهِ خضضکاى هتخصص همین ٍ آًکال هشاکض دسهاًی تِ صَست

هاّیاًِ اص ایي فشم تکویل ضَد.
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ساٌّوبی تکویل فشم اعضام هبدساى ببسداس(فشم )A

اداسُ هبهبیی

 -1اطالعبت کلی ٍ ضشح حبل هبهبیی:
ًَع دسخَاستٍ :ضؼیت هادس دس هَلغ دسخَاست اػضام تایذ اص لیست هشتَعِ تِ صَست هادس تاسداس اًتخاب ٍ ثثت
گشدد.
تبسیخ دسخَاست اعضام :دس ساهاًِ ،تاسیخ دسخَاست اػضام تِ صَست خَدکاس ثثت خَاّذ ضذ.

 -1-1هطخصبت پزیشش:
 ضوبسُ دسخَاست :ؿوبسُ دسخَاػت پزیشؽ جْت اػضام هبدس ثبسداس تَػط ػبهبًِ ثِ صَست خَدکبس ثجت خَاّذ
ؿذ.
 بیوبسستبى هبذأً :بم ثیوبسػتبى تقبضب کٌٌذُ جْت اػضام هبدس ثبسداس ثبیذ اص لیؼت هشاکض دسهبًی اًتخبة ٍ ثجت
گشدد.
ً بم پضضک هعبلجً :بم ٍ تخصص پضؿک هؼبلج هبدس طی هذت ثؼتشی دس ثیوبسػتبى هجذأ ثبیذ اص لیؼت هشثَطِ
اًتخبة ٍ ثجت گشدد.
 ضیفت دسخَاست :ؿیفت کبسی ثیوبسػتبى کِ دس آى تقبضبی اػضام هبدس ثبسداس ثجت هی ؿَد ثبیذ اص لیؼت هشثَطِ
اًتخبة ٍ ثجت گشدد.
 پضضک دسخَاست کٌٌذُ اعضام :دس ایي قؼوت ًبم پضؿک دسخَاػت کٌٌذُ اػضام ثبیذ ثجت گشدد.
 هسئَل ضیفت صایطگبُ/بخص :دس ایي قؼوتً ،بم هؼئَل ؿیفت صایـگبُ یب هؼئَل ثخؾ ثؼتشی هبدس ثبسداس دس
ثیوبسػتبى هجذأ ثجت هی گشدد.
 سَپشٍایضسً :بم ػَپشٍایضس حبضش دس ؿیفت کبسی ثیوبسػتبى هجذأ دس صهبى تقبضبی اػضام هبدس ثبسداس ثبیذ اص لیؼت
هشثَطِ اًتخبة ٍ ثجت گشدد .الصم ثِ رکش اػت دس ؿیفت صجح ػَپشٍایضس هبهبیی ٍ دس ؿیفت ػصش ٍ ؿت ػَپشٍایضس
ثبلیٌی هؼئَل تطجیق ٍ ثجت اطالػبت دس ػبهبًِ هی ثبؿذ.
 تبسیخ بستشی :تبسیخ ثؼتشی ثیوبس دس ثیوبسػتبى هجذأ ثِ تفکیک سٍص ،هبُ ٍ ػبل ثب اػتفبدُ اص تقَین ؿوؼی ػبهبًِ
ثبیذ ثجت گشدد.
 تطخیص اٍلیِ :تـخیص اٍلیِ ثیوبسی هبدس کِ تَػط پضؿک هؼبلج دس پشًٍذُ هبدس دس ثیوبسػتبى هجذأ دسج ؿذُ
اػت ،ثبیذ اص لیؼت هشثَطِ اًتخبة ٍ ثجت گشدد .الصم ثِ رکش اػت اًتخبة ثیؾ اص یک گضیٌِ ًیض هجبص اػت.
 علت اعضام :ػلت تقبضبی اػضام هبدس ثبسداس اص طشف ثیوبسػتبى هجذأ اص لیؼت هشثَطِ اًتخبة ٍ ثجت هی گشدد.
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 -1-2هطخصبت هبدس:
 ضوبسُ پشًٍذُ :هٌظَس ؿوبسُ پشًٍذُ ثجت ؿذُ دس ثیوبسػتبى اػت کِ ثب اػتفبدُ اص اػذاد صحیح ثبیذ ًَؿتِ ؿَد.
ً بم ٍ ًبم خبًَادگی هبدسً :بم ٍ ًبم خبًَادگی هبدس ثبیذ ثِ طَس کبهل طجق هـخصبت ؿٌبػٌبهِ ٍی ثجت ؿَد.
ً بم ٍ ًبم خبًَادگی ّوشاًُ :بم ٍ ًبم خبًَادگی ّوشاُ هبدس دس ثیوبسػتبى هجذأ ثبیذ ثِ طَس کبهل طجق هـخصبت
ؿٌبػٌبهِ ثجت ؿَد.
ً سبت بب هبدس :دس ایي قؼوت ثبیذ ًؼجت فبهیلی فشد ّوشاُ ثب هبدس دس ثیوبسػتبى هجذأ ثجت گشدد.
 ضوبسُ توبس فشد بب ّوشاُ هبدس :ؿوبسُ تلفي فشد ّوشاُ هبدس دس ثیوبسػتبى هجذأ ثجت گشدد.
 سي هبدس :دس ایي قؼوت ،ػي هبدس ثشحؼت ػبل ثِ صَست اػذاد صحیح ثبیذ ثجت ؿَد.
 اتببع خبسجی :دس صَستی کِ هبدس اص اتجبع خبسجی هی ثبؿذ ،ثبیذ ایي گضیٌِ ػالهت صدُ ؿَد.
 کذ هلی هبدس :دس ایي قؼوت ثبیذ کذ هلی دُ سقوی هبدس ثب اػتفبدُ اص اػذاد صحیح ثجت گشدد.
 هحل سکًَت :اػتبى ٍ ؿْشػتبى هحل ػکًَت هبدس ثبیذ اص لیؼت هشثَطِ اًتخبة ٍ ثجت گشدد .آدسع هحل
ػکًَت دس قؼوت هشثَطِ ثِ صَست دػتی ًَؿتِ ؿَد.

 -1-3ضشح حبل هبهبیی:
 تعذاد ببسداسی :هٌظَس اص ثبسداسی یب  Gravidaدفؼبت ثبسداسی هبدس صشف ًظش اص ػشاًجبم آى (ػقط یب صایوبى)
هَسد ًظش اػت کِ ثبیذ اص لیؼت اػذاد هشثَطِ اًتخبة ٍ ثجت گشدد.
 تعذاد صایوبى :هٌظَس اص تؼذاد صایوبى تؼذاد دفؼبتی اػت کِ هبدس صایوبى طجیؼی ٍ یب ػضاسیي ثب ػي ثبسداسی 22
ّفتِ یب ثبالتش داؿتِ ثبؿذ کِ اص لیؼت اػذاد هشثَطِ اًتخبة ٍ ثجت گشدد .تؼذاد صایوبى دس حبهلگی دٍ یب چٌذ قلَیی،
یک صایوبى هحؼَة هی ؿَد صیشا هبدس هشاحل لیجش سا یک ثبس تجشثِ کشدُ اػت.
 تعذاد سقط :هٌظَس اص ػقط یب  Abortionخشٍج جٌیي قجل اص ّ 22فتِ ثبسداسی هی ثبؿذ کِ ثبیذ اص لیؼت اػذاد
هشثَطِ اًتخبة ٍ ثجت گشدد.
 تعذاد فشصًذ صًذُ :تؼذاد فشصًذاًی کِ دس حبل حبضش صًذُ ّؼتٌذ ،ثبیذ اص لیؼت اػذاد هشثَطِ اًتخبة ٍ ثجت
گشدد.
 تعذاد سضاسیي :تؼذاد ثبسداسی ّبی هبدس کِ ثِ سٍؽ صایوبى ػضاسیي خبتوِ یبفتِ اػت ثبیذ اص لیؼت اػذاد هشثَطِ
اًتخبة ٍ ثجت گشدد.
 تعذاد صایوبى طبیعی :تؼذاد ثبسداسی ّبی هبدس کِ ثِ سٍؽ صایوبى طجیؼی خبتوِ یبفتِ اػت ثبیذ اص لیؼت اػذاد
هشثَطِ اًتخبة ٍ ثجت گشدد.
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 تبسیخ اٍلیي سٍص آخشیي قبعذگی :صهبى اٍلیي سٍص آخشیي قبػذگی هبدس ثشحؼت سٍص ،هبُ ٍ ػبل ثب اػتفبدُ اص
تقَین ؿوؼی ػبهبًِ ثبیذ ثجت گشدد.
 تبسیخ احتوبلی صایوبى :تبسیخ احتوبلی صایوبى هبدس ثشحؼت سٍص ،هبُ ٍ ػبل ثب اػتفبدُ اص تقَین ؿوؼی ػبهبًِ
ثبیذ ثجت گشدد.
 سي ببسداسی بشحسب ّفتِ :ػي ثبسداسی هبدس ثشحؼت ّفتِ ثشاػبع اٍلیي سٍص آخشیي قبػذگی یب ػًََگشافی ػِ
هبِّ اٍل اص ثیي اػذاد صحیح لیؼت هشثَطِ اًتخبة ٍ ثجت گشدد.

 -2عالئن حیبتی ٍ سطح َّضیبسی:
 فطبسخَى:فـبسخَى ػیؼتَل ٍ دیبػتَل ثشحؼت هیلیوتش جیَُ اص لیؼت اػذاد هشثَطِ اًتخبة ٍ ثجت گشدد.
ً بط :تؼذاد ضشثبى قلت هبدس ثبیذ اص اػذاد صحیح دس لیؼت هشثَطِ اًتخبة ٍ ثجت گشدد.
 دسجِ حشاست :دسجِ حشاست ثذى هبدس ثبیذ اص اػذاد صحیح دس لیؼت هشثَطِ اًتخبة ٍ ثجت گشدد.
 تٌفس :تؼذاد تٌفغ هبدس ثبیذ اص اػذاد صحیح دس لیؼت هشثَطِ اًتخبة ٍ ثجت گشدد.
ٍ ظعیت تٌفسًَ :ع تٌفغ هبدس اص لیؼت هشثَطِ اًتخبة ٍ ثجت گشدد.
 سطح َّضیبسی(:)GCSهجوَع ًوشُ  ،GCSاص لیؼت هشثَطِ اًتخبة ٍ ثجت گشدد.
ٍ ظعیت َّضیبسیٍ :ضؼیت َّؿیبسی هبدس ،اص لیؼت هشثَطِ ثبیذ اًتخبة ٍ ثجت گشدد.
 دس صَست ابتال بِ پشُ اکالهپسی(عالئن ّوشاُ):ػالئن خطش ّوشاُ پشُ اکالهپؼی ثِ جض فـبسخَى ثبال ثبیذ اص
لیؼت هشثَطِ اًتخبة ٍ ثجت گشدد.
ًَ ع تطٌج (دس صَست تطٌج)ًَ:ع تـٌج هبدس ثشحؼت فَکبل یب طًشالیضُ (تًَیک کلًَیک ٍ  )....ثشحؼبت ٍضبؼیت
هبدس ثبیذ ثجت گشدد.
 هذت صهبى تطٌج:هذت صهبى تـٌج هبدس ثشحؼت دقیقِ ٍ ثبًیِ ثبیذ ثِ صَست اػذاد صحیح ثجت گشدد.

-3سببقِ بیوبسی ٍ بستشی:
 سببقِ بستشی :ػبثقِ ثؼتشی هبدس حیي ثبسداسی فؼلی ٍ ثبسداسی ّبی قجلی دس ایي قؼوت ػالهت صدُ هی ؿَد.
 علت بستشی :دس صَستی کِ هبدس ػبثقِ ثؼتشی حیي ثبسداسی داسد ،ثبیذ ػلت ثؼتشی دس ایي قؼوت ًَؿتِ ؿَد.
 سببقِ بیوبسی صهیٌِ ای(دس ببسداسی قبلی ٍ فعلی) :دس صَستی کِ هبدس ػبثقِ ثیوببسی صهیٌبِ ای دس ثببسداسی
ّبی قجلی ٍ فؼلی داسد دس ایي قؼوت هـخص هی ؿَد.
 عَاسض هشتبط بب ببسداسی :دس صَستی کِ هبدس هجتال ثِ ثیوبسیْبی هشتجط ثب ثبسداسی اػت،دس ایي قؼوت هـخص
هی ؿَد.
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 -4ضشح هعبیٌِ هبهبیی:
 کٌتشکطي سحویٍ :جَد یب ػذم ٍجَد اًقجبضبت سحوی دس هبدس دس ایي قؼوت ثبیذ ػالهت صدُ ؿَد.
ٍ ظعیت کٌتشکطي سحوی :دس ایي قؼوت ًَع اًقجبضبت سحوی هبدس اص ًظش هذاٍم یب هتٌببٍة ثبَدى ثبیبذ اًتخببة
گشدد.
 تبسیخ ضشٍع کٌتشکطي سحوی :تبسیخ ؿشٍع اًقجبضبت سحوی دس هبدس ثش حؼت هؼتٌذات ثجت ؿذُ دس پشًٍذُ ثبِ
تفکیک سٍص ،هبُ ٍ ػبل ثب اػتفبدُ اص تقَین ؿوؼی ػبهبًِ اًتخبة گشدد.
 سبعت ضشٍع کٌتشکطي سحوی :ػبػت ؿشٍع اًقجبضبت سحوی دس هبدس ثش حؼت صهبى ثجبت ؿبذُ دس پشًٍبذُ ثبش
حؼت ػبػت ٍ دقیقِ ثبیذ ثجت گشدد.
ٍ ظعیت قلب جٌیي :هٌظن یب ًبهٌظن ثَدى قلت جٌیي ثبیذ ػالهت صدُ ؿَدّ .وچٌیي تؼذاد ضشثبى قلت جٌبیي ثبِ
صَست اػذاد صحیح اص لیؼت هشثَطِ اًتخبة ٍ ثجت گشدد .دس ثبسداسی ّبی دٍ قلَیی یب چٌبذ قلبَیی تؼبذاد ضبشثبى
قلت جٌیٌْب ٍ سیتن آى ثبیذ ثِ صَست جذاگبًِ ثشای ّش جٌیي ثجت گشدد.

 هعبیٌِ ٍاطیٌبل:
 خًَشیضیٍ :جَد یب ػذم ٍجَد خًَشیضی ٍاطیٌبل دس هبدس ٍ هیضاى آى اص لیؼت هشثَطِ اًتخبة ٍ ثجت گشدد.
 دیالتبسیَى :هیضاى ثبص ؿذگی دّبًِ سحن ثش حؼت ػبًتیوتش ثبیذ اص ثیي اػذاد صبحیح لیؼبت هشثَطبِ اًتخببة ٍ
ثجت گشدد.
 افبسوبى :افبػوبى ،ثشحؼت دسصذ اص لیؼت هشثَطِ اًتخبة ٍ ثجت گشدد.
 پشصاًتبسیَى :اٍلیي ػضَ ًوبیؾ جٌیي کِ دس هؼبیٌِ لگٌی لوغ هی گشدد ٍ یب هطبثق ثب گضاسؽ ػًََگشافی ثبیذ دس
ایي قؼوت ثجت گشدد.
 استیطي :جبیگبُ ػش جٌیي ًؼجت ثِ خبسّبی ایؼکیبل کِ ثب هؼبیٌِ ٍاطیٌبل تَػط فشد هؼبیٌِ کٌٌذُ تـبخیص دادُ
هی ؿَد ثبیذ ثشحؼت اػذاد صحیح اص لیؼت هشثَطِ اًتخبة ٍ ثجت گشدد.
ٍ ظعیت کیسِ آهٌیَتیکٍ :ضؼیت کیؼِ آهٌیَتیک اص ًظش ػبلن ثَدى ٍ یب پبسگی دس ایي قؼوت هـخص هی ؿَد.
ً حَُ پبسگی کیسِ آهٌیَتیک :دس ایي قؼوت چگًَگی پبسگی کیؼِ آهٌیَتیک ثِ صَست خَدثخَدی یب هصبٌَػی
ػالهت صدُ هی ؿَد.
 ضفبفیت هبیع آهٌیَتیک :دس صَست پبسگی کیؼِ آهٌیَتیک ثبیذ ًَع هبیغ آهٌیَتیک اص ًظش ؿفبف یب آغـتِ ثبَدى
ثِ هکًَیَم ػالهت صدُ هی ؿَد.
 تبسیخ ضشٍع آبشیضش:دس ایي قؼوت تبسیخ ؿشٍع پبسگی کیؼِ آهٌیَتیک دس هببدس ثبب اػبتفبدُ اص تقبَین ؿوؼبی
ثشحؼت سٍص ،هبُ ٍ ػبل ثبیذ ثجت گشدد.
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 سبعت ضشٍع آبشیضش :دس ایي قؼوت صهبى ؿشٍع پبسگی کیؼِ آهٌیَتیک دس هبدس ثشحؼت ػببػت ٍ دقیقبِ ثبیبذ
ثجت گشدد.

 -5گضاسش اقذاهبت صَست پزیشفتِ ٍ هَسد ًیبص:
ً کبت قببل پیگیشی دس هعبیٌبت :دس صَستی کِ دس هؼبیٌِ هبدس ًکبت هْوی کبِ اص اّویبت ٍیبظُ ثشخبَسداس اػبت
ٍجَد داسد ثبیذ حتوب رکش ؿَد.
ً کبت قببل پیگیشی دس آصهبیطبت ،پبساکلیٌیک ،سًََگشافی :دس صَستی کِ دس ًتبیج آصهبیـبت ،ػًََگشافی ٍ...
ًکبت هْن ٍ قبثل پیگیشی ٍجَد داسد ثبیذ دس ایي قؼوت رکش ؿَد.
 ضشح اقذاهبت اًجبم ضذُ  :ؿشحی اص اقذاهبت تـخیصی ،دسهبًی اًجبم ؿذُ دس حیي ثؼتشی هببدس دس ثیوبسػبتبى
هجذأ ٍ ًتبیج آًْب ثبیذ دس ایي قؼوت ثِ صَست کبهل ثجت گشدد.
 داسٍّبی تجَیض ضذُ :داسٍّب ٍ دٍص تجَیض ؿذُ ثِ هبدس اص صهبى ثؼتشی ثبیذ دس ایي قؼوت ثجت گشدد.
 ضشح اقذاهبت هَسد ًیبص :اقذاهبتی کِ اًجبم آًْب دس ثیوبسػتبى هجذأ اهکبى پزیش ًجَدُ ٍلیکي اًجبم آًْب ثشای ثیوبس
ضشٍسی هی ثبؿذ دس ایي قؼوت ثبیذ ثجت گشدد.
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ساٌّوبی تکویل فشم اعضام هبدساى پس اص صایوبى( فشم )B

اداسُ هبهبیی

 -1اطالعبت کلی ٍ ضشح حبل هبهبیی:
ًَ-1-1ع دسخَاستٍ :ضؼیت هبدس دس هَقغ دسخَاػت اػضام ثبیذ اص لیؼت هشثَطِ ثِ صَست هادس خس اص صایواى اًتخببة
ٍ ثجت گشدد.
-1-2تبسیخ دسخَاست اعضام :دس ػبهبًِ ،تبسیخ دسخَاػت اػضام ثِ صَست خَدکبس ثجت خَاّذ ؿذ.
-1-3هطخصبت پزیشش:
 ضوبسُ دسخَاست :ؿوبسُ دسخَاػت پزیشؽ جْت اػضام هبدس تَػط ػبهبًِ ثِ صَست خَدکبس ثجت خَاّذ ؿذ.
 بیوبسستبى هبذأً :بم ثیوبسػتبى تقبضب کٌٌذُ جْت اػضام هبدس ثبیذ اص لیؼت هشاکض دسهبًی اًتخبة ٍ ثجت گشدد.
ً بم پضضک هعبلجً :بم ٍ تخصص پضؿک هؼبلج هبدس طی هذت ثؼتشی دس ثیوبسػتبى هجبذأ ثبیبذ اص لیؼبت هشثَطبِ
اًتخبة ٍ ثجت گشدد.
 ضیفت دسخَاست :ؿیفت کبسی ثیوبسػتبى کِ دس آى تقبضبی اػضام هبدس ثجبت هبی ؿبَد ثبیبذ اص لیؼبت هشثَطبِ
اًتخبة ٍ ثجت گشدد.
 پضضک دسخَاست کٌٌذُ اعضام :دس ایي قؼوت ًبم پضؿک دسخَاػت کٌٌذُ اػضام ثبیذ ثجت گشدد.
 هسئَل ضیفت صایطگبُ/بخص :دس ایي قؼوتً ،بم هؼئَل ؿبیفت صایـبگبُ یبب هؼبئَل ثخبؾ ثؼبتشی هببدس دس
ثیوبسػتبى هجذأ ثجت هی گشدد.
 سَپشٍایضسً :بم ػَپشٍایضس حبضش دس ؿیفت کبسی ثیوبسػتبى هجذأ دس صهبى تقبضبی اػضام هبدس ثبیذ اص لیؼت هشثَطِ
اًتخبة ٍ ثجت گشدد .الصم ثِ رکش اػت دس ؿیفت صجح ػَپشٍایضس هبهبیی ٍ دس ؿیفت ػصش ٍ ؿت ػبَپشٍایضس ثببلیٌی
هؼئَل تطجیق ٍ ثجت اطالػبت دس ػبهبًِ هی ثبؿذ.
 تبسیخ بستشی :تبسی خ ثؼتشی ثیوبس دس ثیوبسػتبى هجذأ ثِ تفکیک سٍص ،هبُ ٍ ػبل ثب اػتفبدُ اص تقَین ؿوؼی ػبهبًِ
ثبیذ ثجت گشدد.
 تطخیص اٍلیِ :تـخیص اٍلیِ ثیوبسی هبدس کِ تَػط پضؿک هؼبلج دس پشًٍذُ هبدس دس ثیوبسػتبى هجبذأ دسج ؿبذُ
اػت ،ثبیذ اص لیؼت هشثَطِ اًتخبة ٍ ثجت گشدد .الصم ثِ رکش اػت اًتخبة ثیؾ اص یک گضیٌِ ًیض هجبص اػت.
 علت اعضام :ػلت تقبضبی اػضام هبدس اص طشف ثیوبسػتبى هجذأ اص لیؼت هشثَطِ اًتخبة ٍ ثجت هی گشدد.

11

ساٌّوبی سبهبًِ ستبد ّذایت ٍ هشکض پبیص هشاقبتْبی پضضکی  MCMCجْت کبسبشاى هشاکض دسهبًی
هعبًٍت دسهبى
ستبد ّذایت ٍ هشکض پبیص هشاقبت ّبی پضضکیMCMC

-1-4هطخصبت هبدس:
 ضوبسُ پشًٍذُ :هٌظَس ؿوبسُ پشًٍذُ ثجت ؿذُ دس ثیوبسػتبى اػت کِ ثب اػتفبدُ اص اػذاد صحیح ثبیذ ًَؿتِ ؿَد.
ً بم ٍ ًبم خبًَادگی هبدسً :بم ٍ ًبم خبًَادگی هبدس ثبیذ ثِ طَس کبهل طجق هـخصبت ؿٌبػٌبهِ ٍی ثجت ؿَد.
ً بم ٍ ًبم خبًَادگی ّوشاًُ :بم ٍ ًبم خبًَادگی ّوشاُ هبدس دس ثیوبسػتبى هجذأ ثبیذ ثِ طَس کبهل طجق هـخصببت
ؿٌبػٌبهِ ثجت ؿَد.
ً سبت بب هبدس :دس ایي قؼوت ثبیذ ًؼجت فبهیلی فشد ّوشاُ ثب هبدس دس ثیوبسػتبى هجذأ ثجت گشدد.
 ضوبسُ توبس فشد بب ّوشاُ هبدس :ؿوبسُ تلفي فشد ّوشاُ هبدس دس ثیوبسػتبى هجذأ ثجت گشدد.
 سي هبدس :دس ایي قؼوت ،ػي هبدس ثشحؼت ػبل ثِ صَست اػذاد صحیح ثبیذ ثجت ؿَد.
 اتببع خبسجی :دس صَستی کِ هبدس اص اتجبع خبسجی هی ثبؿذ ،ثبیذ ایي گضیٌِ ػالهت صدُ ؿَد.
 کذ هلی هبدس :دس ایي قؼوت ثبیذ کذ هلی دُ سقوی هبدس ثب اػتفبدُ اص اػذاد صحیح ثجت گشدد.
 هحل سکًَت  :اػتبى ٍ ؿْشػتبى هحل ػکًَت هبدس ثبیذ اص لیؼبت هشثَطبِ اًتخببة ٍ ثجبت گبشدد .آدسع هحبل
ػکًَت دس قؼوت هشثَطِ ثِ صَست دػتی ًَؿتِ ؿَد.

-1-5ضشح حبل هبهبیی:
 تعذاد ببسداسی :هٌظَس اص ثبسداسی یب  Gravidaدفؼبت ثبسداسی هبدس صشفٌظش اص ػشاًجبم آى(ػقط یب صایوبى) هَسد
ًظش اػت کِ ثبیذ اص لیؼت اػذاد هشثَطِ اًتخبة ٍ ثجت گشدد.
 تعذاد صایوبى :هٌظَس اص تؼذاد صایوبى تؼذاد دفؼبتی اػت کِ هبدس صایوبى طجیؼی ٍ یب ػضاسیي ثبب ػبي ثببسداسی 22
ّفتِ یب ثبالتش داؿتِ ثبؿذ کِ اص لیؼت اػذاد هشثَطِ اًتخبة ٍ ثجت گشدد .تؼذاد صایوبى دس حبهلگی دٍ یب چٌذ قلَیی،
یک صایوبى هحؼَة هی ؿَد صیشا هبدس هشاحل لیجش سا یک ثبس تجشثِ کشدُ اػت.
 تعذاد سقط :هٌظَس اص ػقط یب  Abortionخشٍج جٌیي قجل اص ّ 22فتِ ثبسداسی هی ثبؿذ کِ ثبیذ اص لیؼت اػبذاد
هشثَطِ اًتخبة ٍ ثجت گشدد.
 تعذاد فشصًذ صًذُ :تؼذاد فشصًذاًی کِ دس حبل حبضش صًذُ ّؼتٌذ ،ثبیذ اص لیؼبت اػبذاد هشثَطبِ اًتخببة ٍ ثجبت
گشدد.
 تعذاد سضاسیي :تؼذاد ثبسداسی ّبی هبدس کِ ثِ سٍؽ صایوبى ػضاسیي خبتوِ یبفتِ اػت ثبیذ اص لیؼت اػذاد هشثَطبِ
اًتخبة ٍ ثجت گشدد.
 تعذاد صایوبى طبیعی :تؼذاد ثبسداسی ّبی هبدس کِ ثِ سٍؽ صایوبى طجیؼی خبتوِ یبفتِ اػت ثبیذ اص لیؼبت اػبذاد
هشثَطِ اًتخبة ٍ ثجت گشدد.
 تبسیخ اٍلیي سٍص آخشیي قبعذگی :صهبى اٍلیي سٍص آخشیي قبػذگی هبدس ثشحؼت سٍص ،هبُ ٍ ػببل ثبب اػبتفبدُ اص
تقَین ؿوؼی ػبهبًِ ثبیذ ثجت گشدد.
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 تبسیخ احتوبلی صایوبى :تبسیخ احتوبلی صایوبى هبدس ثشحؼت سٍص ،هبُ ٍ ػبل ثب اػبتفبدُ اص تقبَین ؿوؼبی ػببهبًِ
ثبیذ ثجت گشدد.
 سي ببسداسی بشحسب ّفتِ :ػي ثبسداسی هبدس ثشحؼت ّفتِ ثشاػبع اٍلیي سٍص آخشیي قبػذگی یب ػًََگشافی ػِ
هبِّ اٍل اص ثیي اػذاد صحیح لیؼت هشثَطِ اًتخبة ٍ ثجت گشدد.
-1-6ضشح صایوبى فعلی:
ًَ ع صایوبىًَ :ع صایوبى فؼلی هبدس اص لیؼت هشثَطِ اًتخبة ٍ ثجت هی گشدد.
 علت سضاسیي :دس صَستی کِ دس قؼوت ًَع صایوبى گضیٌِ ػضاسیي اًتخبة ؿَد ،ػلت اًجبم ػبضاسیي ثبیبذ اص لیؼبت
هشثَطِ اًتخبة ٍ ثجت گشدد.
 تبسیخ صایوبى :تبسیخ صایوبى هبدس ثشحؼت سٍص ،هبُ ٍ ػبل ثب اػتفبدُ اص تقَین ؿوؼی ػبهبًِ ثبیذ ثجت گشدد.
 سبعت صایوبى :ػبػت صایوبى هبدس ثشحؼت ػبػت ٍ دقیقِ ثجت گشدد.
 هکبى صایوبى :هٌظَس هکبًی کِ هبدس دس آًجب صایوبى کشدُ اػت اص لیؼت هشثَطِ اًتخبة ٍ ثجت گشدد.
 عبهل صایوبى :ػبهل صایوبى ثبیذ اص لیؼت هشثَطِ اًتخبة ٍ ثجت گشدد.
 طَل هشحلِ اٍل صایوبى :هٌظَس اص طَل هشحلِ اٍل صایوبى ،صهبى ؿشٍع اًقجبضبت سحوی تب ثبصؿذى کبهبل دّبًبِ
سحن اػت کِ ثشحؼت ػبػت ٍ دقیقِ ثبیذ ثجت گشدد.
 طَل هشحلِ دٍم صایوبى :هٌظَس اص طَل هشحلِ دٍم صایوبى ،اص صهبى ثبصؿذگی کبهل ػشٍیکغ تبب خبشٍج جٌبیي
اػت کِ ثشحؼت ػبػت ٍ دقیقِ ثجت هی گشدد.
 پبسگی کبًبل صایوبى :ایجبد یب ػذم ایجبد پبسگی کبًبل صایوبى دس ایي قؼوت هـخص هی ؿَد.
 ضذت خًَشیضی :دسصَستی کِ خًَشیضی هبدس پغ اص صایوبى دس حذ ًشهبل یب ثیؾ اص حذ ًشهببل هبی ثبؿبذ دس ایبي
قؼوت هـخص هی ؿَد.
ً بم بیوبسستبى یب ٍاحذ تسْیالت هحل صایوبىً :بم هشکض دسهبًی یب ٍاحذ تؼْیالت صایوبًی کِ هبدس دس آى هکببى
صایوبى ًوَدُ ثبیذ دس ایي قؼوت ثجت گشدد.

 -2عالئن حیبتی ٍ سطح َّضیبسی:
 فطبسخَى :فـبسخَى ػیؼتَل ٍ دیبػتَل ثشحؼت هیلیوتش جیَُ اص لیؼت اػذاد هشثَطِ اًتخبة ٍ ثجت گشدد.
ً بط :تؼذاد ضشثبى قلت هبدس ثبیذ اص اػذاد صحیح دس لیؼت هشثَطِ اًتخبة ٍ ثجت گشدد.
 دسجِ حشاست :دسجِ حشاست ثذى هبدس ثبیذ اص اػذاد صحیح دس لیؼت هشثَطِ اًتخبة ٍ ثجت گشدد.
 تٌفس :تؼذاد تٌفغ هبدس ثبیذ اص اػذاد صحیح دس لیؼت هشثَطِ اًتخبة ٍ ثجت گشدد.
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ٍ ظعیت تٌفسًَ :ع تٌفغ هبدس اص لیؼت هشثَطِ اًتخبة ٍ ثجت گشدد.
 سطح َّضیبسی( :)GCSهجوَع ًوشُ  ،GCSاص لیؼت هشثَطِ اًتخبة ٍ ثجت گشدد.
ٍ ظعیت َّضیبسیٍ :ضؼیت َّؿیبسی هبدس ،اص لیؼت هشثَطِ ثبیذ اًتخبة ٍ ثجت گشدد.
 دس صَست ابتال بِ پشُ اکالهپسی(عالئن ّوشاُ) :ػالئن خطش ّوشاُ پشُ اکالهپؼی ثِ جض فـبسخَى ثببال ثبیبذ اص
لیؼت هشثَطِ اًتخبة ٍ ثجت گشدد.
ًَ ع تطٌج (دس صَست تطٌج)ًَ :ع تـٌج هبدس ثشحؼت فَکبل یب طًشالیضُ (تًَیک کلًَیک ٍ  )....ثشحؼبت ٍضبؼیت
هبدس ثبیذ ثجت گشدد.
 هذت صهبى تطٌج :هذت صهبى تـٌج هبدس ثشحؼت دقیقِ ٍ ثبًیِ ثبیذ ثِ صَست اػذاد صحیح ثجت گشدد.

 -3سببقِ بیوبسی ٍ بستشی:
 سببقِ بستشی :ػبثقِ ثؼتشی هبدس حیي ثبسداسی فؼلی ٍ ثبسداسی ّبی قجلی دس ایي قؼوت ػالهت صدُ هی ؿَد.
 علت بستشی :دس صَستی کِ هبدس ػبثقِ ثؼتشی حیي ثبسداسی داسد ،ثبیذ ػلت ثؼتشی دس ایي قؼوت ًَؿتِ ؿَد.
 سببقِ بیوبسی صهیٌِ ای(دس ببسداسی قبلی ٍ فعلی)  :دس صَستی کِ هبدس ػبثقِ ثیوبسی صهیٌبِ ای دس ثببسداسی
ّبی قجلی ٍ فؼلی داسد دس ایي قؼوت هـخص هی ؿَد.
 عَاسض هشتبط بب ببسداسی :دس صَستی کِ هبدس هجتال ثِ ثیوبسیْبی هشتجط ثب ثبسداسی اػت،دس ایي قؼوت هـخص
هی ؿَد.

 -4ضشح حبل ًَصاد:
 تعذاد قل ّب :تؼذاد قل ّبی حبصل صایوبى فؼلی ثبیذ دس ایي قؼوت ثِ صَست اػذاد صحیح ثجت گشدد.
 جٌس ًَصاد:جٌغ ًَصاد یب ًَصاداى هتَلذ ؿذُ ثبیذ اص لیؼت هشثَطِ اًتخبة ٍ ثجت گشدد.
ٍ صى ًَصادٍ:صى ًَصاد یب ًَصاداى هتَلذ ؿذُ ثشحؼت گشم ثبیذ ثجت گشدد.
ً وشُ آپگبس دقیقِ اٍلً:وشُ آپگبس دقیقِ اٍل ًَصاد یب ًَصاداى اص لیؼت هشثَطِ ثبیذ اًتخبة ٍ ثجت گشدد.
ً وشُ آپگبس دقیقِ پٌجنً:وشُ آپگبس دقیقِ پٌجن ًَصاد یب ًَصاداى اص لیؼت هشثَطِ ثبیذ اًتخبة ٍ ثجت گشدد.
 سشاًجبم ًَصاد :ػشاًجبم ًَصاد یب ًَصاداى هتَلذ ؿذُ اص لیؼت هشثَطِ ثبیذ اًتخبة ٍ ثجت گشدد.
* دس صایوبى ّبی دٍقلَیی ٍ چٌذقلَیی ،اطالعبت فَق بِ صَست جذاگبًِ بشای ّش ًَصاد ثبت ٍ رخیرشُ هری
گشدد.
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 -5گضاسش اقذاهبت صَست پزیشفتِ ٍ هَسد ًیبص:
ً کبت قببل پیگیشی دس هعبیٌبت :دس صَستی کِ دس هؼبیٌِ هبدس ًکبت هْوی کبِ اص اّویبت ٍیبظُ ثشخبَسداس اػبت
ٍجَد داسد ثبیذ حتوب رکش ؿَد.
ً کبت قببل پیگیشی دس آصهبیطبت ،پبساکلیٌیک ،سًََگشافی:دس صَستی کِ دس ًتبیج آصهبیـبت ،ػًََگشافی ٍ...
ًکبت هْن ٍ قبثل پیگیشی ٍجَد داسد ثبیذ دس ایي قؼوت رکش ؿَد.
 هیضاى ّوَگلَبیي صهبى اعضام :هیضاى ّوَگلَثیي هبدس صهبى اػضام ثِ دلیل اّویت هَضَع دس ایي قؼبوت حتوبب
ثجت گشدد.
 ضشح اقذاهبت اًجبم ضذُ  :ؿشحی اص اقذاهبت تـخیصی ،دسهبًی اًجبم ؿذُ دس حیي ثؼتشی هببدس دس ثیوبسػبتبى
هجذأ ٍ ًتبیج آًْب ثبیذ دس ایي قؼوت ثِ صَست کبهل ثجت گشدد.
 داسٍّبی تجَیض ضذُ:داسٍّب ٍ دٍص تجَیض ؿذُ ثِ هبدس اص صهبى ثؼتشی ثبیذ دس ایي قؼوت ثجت گشدد.
 ضشح اقذاهبت هَسد ًیبص :اقذاهبتی کِ اًجبم آًْب دس ثیوبسػتبى هجذأ اهکبى پزیش ًجَدُ ٍلیکي اًجبم آًْب ثشای ثیوببس
ضشٍسی هی ثبؿذ دس ایي قؼوت ثبیذ ثجت گشدد.
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ساٌّوبی تکویل فشم اعضام هبدساى ببسداس(فشم) C

اداسُ هبهبیی

-1اطالعبت کلی ٍ ضشح حبل هبهبیی:
-1-1هطخصبت پزیشش:
 ضوبسُ دسخَاست :ؿوبسُ دسخَاػت پزیشؽ جْت اػضام هبدس ثبسداس تَػط ػبهبًِ ثِ صَست خَدکببس ثجبت خَاّبذ
ؿذ.
ً بم بیوبسستبىً:بم ثیوبسػتبى ثبیذ اص لیؼت هشاکض دسهبًی اًتخبة ٍ ثجت گشدد.
ً بم پضضک هعبلجً :بم ٍ تخصص پضؿک هؼبلج هبدس طی هذت ثؼتشی دس ثیوبسػتبى ثبیذ اص لیؼت هشثَطِ اًتخبة ٍ
ثجت گشدد.
ً بم سَپشٍایضسً :بم ػَپشٍایضس حبضش دس ؿیفت کبسی ثیوبسػتبى ثبیذ اص لیؼت هشثَطِ اًتخبة ٍ ثجت گشدد .الصم ثِ
رکش اػت دس ؿیفت صجح ػَپشٍایضس هبهبیی ٍ دس ؿیفت ػصش ٍ ؿت ػَپشٍایضس ثبلیٌی هؼئَل تطجیق ٍ ثجت اطالػبت
هبدساى پشخطش دس ػبهبًِ هی ثبؿذ.
 تبسیخ بستشی :تبسیخ ثؼتشی ثیوبس دس ثیوبسػتبى ثِ تفکیک سٍص ،هبُ ٍ ػبل ثب اػتفبدُ اص تقَین ؿوؼی ػبهبًِ ثبیبذ
ثجت گشدد.
 سبعت بستشی:ثش حؼت ػبػت ٍ دقیقِ ثبیذ ثجت گشدد.
 بخص بستشی:ثخؾ ثؼتشی هبدس پشخطش اص لیؼت هشثَطِ اًتخبة ٍ ثجت هی گشدد.
 سشٍیس بستشی:ػشٍیغ ثؼتشی هبدس پشخطش اص لیؼت هشثَطِ اًتخبة ٍ ثجت هی گشدد.

-1-2هطخصبت هبدس:
 ضوبسُ پشًٍذُ:هٌظَس ؿوبسُ پشًٍذُ ثجت ؿذُ دس ثیوبسػتبى اػت کِ ثب اػتفبدُ اص اػذاد صحیح ثبیذ ًَؿتِ ؿَد.
ً بم ٍ ًبم خبًَادگی هبدسً :بم ٍ ًبم خبًَادگی هبدس ثبیذ ثِ طَس کبهل طجق هـخصبت ؿٌبػٌبهِ ٍی ثجت ؿَد.
 سي هبدس:دس ایي قؼوت ،ػي هبدس ثشحؼت ػبل ثِ صَست اػذاد صحیح ثبیذ ثجت ؿَد.
 کذ هلی هبدس:دس ایي قؼوت ثبیذ کذ هلی دُ سقوی هبدس ثب اػتفبدُ اص اػذاد صحیح ثجت گشدد.
 اتببع خبسجی :دس صَستی کِ هبدس اص اتجبع خبسجی هی ثبؿذ ،ثبیذ ایي گضیٌِ ػالهت صدُ ؿَد.
 هحل سکًَت :اػتبى ٍ ؿْشػتبى هحل ػکًَت هبدس ثبیبذ اص لیؼبت هشثَطبِ اًتخببة ٍ ثجبت گبشدد .آدسع هحبل
ػکًَت دس قؼوت هشثَطِ ثِ صَست دػتی ًَؿتِ ؿَد.

15

ساٌّوبی سبهبًِ ستبد ّذایت ٍ هشکض پبیص هشاقبتْبی پضضکی  MCMCجْت کبسبشاى هشاکض دسهبًی
هعبًٍت دسهبى
ستبد ّذایت ٍ هشکض پبیص هشاقبت ّبی پضضکیMCMC

 عَاسض ضذیذ /عَاهل تْذیذ کٌٌذُ صًذگی:ػَاسض ٍ ػَاهلی کِ ثبػث ؿذُ هبدس دس گشٍُ پشخطش قشاس گشفتِ ٍ
ؿٌبػبیی ؿَداص لیؼت هشثَطِ اًتخبة ٍ ثجت هی گشدد.

-1-3ضشح حبل هبهبیی:
 تعذاد ببسداسی :هٌظَس اص ثبسداسی یب  Gravidaدفؼبت ثبسداسی هبدس صشفٌظش اص ػشاًجبم آى(ػقط یب صایوبى) هَسد
ًظش اػت کِ ثبیذ اص لیؼت اػذاد هشثَطِ اًتخبة ٍ ثجت گشدد.
 تعذاد صایوبى :هٌظَس اص تؼذاد صایوبى تؼذاد دفؼبتی اػت کِ هبدس صایوبى طجیؼی ٍ یب ػضاسیي ثبب ػبي ثببسداسی 22
ّفتِ یب ثبالتش داؿتِ ثبؿذ کِ اص لیؼت اػذاد هشثَطِ اًتخبة ٍ ثجت گشدد .تؼذاد صایوبى دس حبهلگی دٍ یب چٌذ قلَیی،
یک صایوبى هحؼَة هی ؿَد صیشا هبدس هشاحل لیجش سا یک ثبس تجشثِ کشدُ اػت.
 تعذاد سقط :هٌظَس اص ػقط یب  Abortionخشٍج جٌیي قجل اص ّ 22فتِ ثبسداسی هی ثبؿذ کِ ثبیذ اص لیؼت اػبذاد
هشثَطِ اًتخبة ٍ ثجت گشدد.
 تعذاد فشصًذاى صًذُ :تؼذاد فشصًذاًی کِ دس حبل حبضش صًذُ ّؼتٌذ ،ثبیذ اص لیؼت اػذاد هشثَطِ اًتخببة ٍ ثجبت
گشدد.
ٍ ظعیت هبدس ٌّگبم هشاجعِ :ثش حؼت هشاجؼِ هبدس دس یکی اص هقبطغ صیش اطالػبت هَسد ًیبص ثجت هی گشدد.

-1-4دٍسُ ببسداسی:
 سي ببسداسی بشحسب ّفتِ :ػي ثبسداسی هبدس ثشحؼت ّفتِ ثشاػبع اٍلیي سٍص آخشیي قبػذگی یب ػًََگشافی ػِ
هبِّ اٍل اص ثیي اػذاد صحیح لیؼت هشثَطِ اًتخبة ٍ ثجت گشدد.
 تبسیخ اٍلیي سٍص آخشیي قبعذگی :صهبى اٍلیي سٍص آخشیي قبػذگی هبدس ثشحؼت سٍص ،هبُ ٍ ػببل ثبب اػبتفبدُ اص
تقَین ؿوؼی ػبهبًِ ثبیذ ثجت گشدد.
 تبسیخ احتوبلی صایوبى :تبسیخ احتوبلی صایوبى هبدس ثشحؼت سٍص ،هبُ ٍ ػبل ثب اػبتفبدُ اص تقبَین ؿوؼبی ػببهبًِ
ثبیذ ثجت گشدد.
 -1-5حیي صایوبى:
 سي ببسداسی بشحسب ّفتِ :ػي ثبسداسی هبدس ثشحؼت ّفتِ ثشاػبع اٍلیي سٍص آخشیي قبػذگی یب ػًََگشافی ػِ
هبِّ اٍل اص ثیي اػذاد صحیح لیؼت هشثَطِ اًتخبة ٍ ثجت گشدد.
 تبسیخ صایوبى :تبسیخ صایوبى فؼلی هبدس ثشحؼت سٍص ،هبُ ٍ ػبل ثب اػتفبدُ اص تقَین ؿوؼی ػبهبًِ ثبیذ ثجت گشدد.
ًَ ع صایوبىًَ :ع صایوبى فؼلی هبدس اص لیؼت هشثَطِ اًتخبة ٍ ثجت هی گشدد.
 بیوبسستبى هحل صایوبىً :بم هشکض دسهبًی کِ هبدس دس آى هکبى صایوبى ًوَدُ ثبیذ دس ایي قؼوت ثجت گشدد.
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ساٌّوبی سبهبًِ ستبد ّذایت ٍ هشکض پبیص هشاقبتْبی پضضکی  MCMCجْت کبسبشاى هشاکض دسهبًی
هعبًٍت دسهبى
ستبد ّذایت ٍ هشکض پبیص هشاقبت ّبی پضضکیMCMC

 -1-6پس اص صایوبى:
 سي ببسداسی بشحسب ّفتِ :ػي ثبسداسی هبدس ثشحؼت ّفتِ ثشاػبع اٍلیي سٍص آخشیي قبػذگی یب ػًََگشافی ػِ
هبِّ اٍل اص ثیي اػذاد صحیح لیؼت هشثَطِ اًتخبة ٍ ثجت گشدد.
 تبسیخ صایوبى :تبسیخ صایوبى فؼلی هبدس ثشحؼت سٍص ،هبُ ٍ ػبل ثب اػتفبدُ اص تقَین ؿوؼی ػبهبًِ ثبیذ ثجت گشدد.
ًَ ع صایوبىًَ :ع صایوبى فؼلی هبدس اص لیؼت هشثَطِ اًتخبة ٍ ثجت هی گشدد.
 بیوبسستبى هحل صایوبىً :بم هشکض دسهبًی کِ هبدس دس آى هکبى صایوبى ًوَدُ ثبیذ دس ایي قؼوت ثجت گشدد.

 -1-7پس اص سقط:
 سي ببسداسی بشحسب ّفتِ :ػي ثبسداسی هبدس ثشحؼت ّفتِ ثشاػبع اٍلیي سٍص آخشیي قبػذگی یب ػًََگشافی ػِ
هبِّ اٍل اص ثیي اػذاد صحیح لیؼت هشثَطِ اًتخبة ٍ ثجت گشدد.
 تبسیخ سقط:تبسیخ اًجبم ػقط ثشحؼت سٍص ،هبُ ٍ ػبل ثب اػتفبدُ اص تقَین ؿوؼی ػبهبًِ ثبیذ ثجت گشدد.
ًَ ع سقطًَ:ع ػقط اص لیؼت اًتخبة ٍ ثجت هی گشدد.
 هحل اًجبم سقط:هحل اًجبم ػقط اص لیؼت هشثَطِ اًتخبة ٍ ثجت هی گشدد.
 بیوبسستبى هحل اًجبم سقطً:بم هشکض دسهبًی کِ ػقط دس آى اًجبم ؿذُ اػت دس ایي قؼوت ثجت گشدد.

ً -1-8حَُ پزیشش بیوبس:
ً حَُ هشاجعِ بیوبسً:حَُ هشاجؼِ ٍ پزیشؽ هبدس اص لیؼت هشثَطِ اًتخبة ٍ ثجت هی گشدد.
 سطح اسجبع دٌّذُ :دس ثیوبساى اسجبػی ،ػطح اسجبع دٌّذُ اص لیؼت هشثَطِ اًتخبة ٍ ثجت هی گشدد.
ً بم ضْشستبى اسجبع دٌّذُ:دس ثیوبساى اسجبػیً ،بم ؿْشػتبى اسجبػی اص لیؼت هشثَطِ اًتخبة ٍ ثجت هی گشدد.
ً بم ٍاحذ بْذاضتی اسجبع دٌّذُ :دس ثیوبساى اسجبػی اص حَصُ ثْذاؿتً ،بم ٍاحذ ثْذاؿتی اسجبع دٌّذُ اًتخبة
ٍ ثجت هی گشدد.
 سوت اسجبع دٌّذُ:دس ثیوبساى اسجبػی ،فشد اسجبع دٌّذُ اص لیؼت هشثَطِ اًتخبة ٍ ثجت هی گشدد.
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