َّالطبفی

ػٌَاى سٌذ :بیوبریهبی ضبیع

واحذ آهوزش

دارای گَاّیٌبهِ اسشبًذارد ایشٍ 1001
در هذیزیز ویفیز ٍ درػِ یه ػبلی ارسضیبثی
ضوبرُ سٌذ :ف7530

ضوبرُ ثبسًگزی1 :

سبریخ اثالؽ1313/7/30 :

سبریخ آخزیي ثبسًگزی1313/7/30:

بیوبریهبی ضبیع
ارتوپذی
بخص بستری برادراى
تهیه کننذه:
هرین غالم نبوی – کبرضنبس واحذ آهوزش
تنظین و هوبهنگی :
واحذ آهوزش

سبریخ ثبسًگزی ثؼذی1314/7/30 :

َّالطبفی

ػٌَاى سٌذ :بیوبریهبی ضبیع

واحذ آهوزش

دارای گَاّیٌبهِ اسشبًذارد ایشٍ 1001
در هذیزیز ویفیز ٍ درػِ یه ػبلی ارسضیبثی
ضوبرُ سٌذ :ف7530

ضوبرُ ثبسًگزی1 :

سبریخ اثالؽ1313/7/30 :

سبریخ آخزیي ثبسًگزی1313/7/30:

سبریخ ثبسًگزی ثؼذی1314/7/30 :

پبرگی هنییسک زانو
تعریف:
ّز ساًَ دٍ هٌیسه دارد .یه هٌیسه خبرػی ٍ یه هٌیسه داخلی .هٌیسه ّب ثبفز ّبیی ضجِ غضزٍف ٍلی ثِ
هزاست هحىن سز ار آى ٍ ثب خبغیز ارسؼبػی سیبد هظل السشیه دارًذ .آًْب هبًٌذ ثبلطشىی در ثیي دٍ اسشخَاى
اغلی سطىیل دٌّذُ هفػل ساًَ ،یؼٌی ثیي اسشخَاى راى ٍ سبق لزار گزفشِ ٍظیفِ اغلی آًْب ػذة ضَن ّبی
ضزثِ ایسز وِ ثِ ساًَ ٍارد هیطَد .در هَلغ دٍیذى ّز ثبر وِ وف دبی هب ثِ سهیي هیزسذ ،اسشخَاى سبق ٍ راى در
هحل هفػل ساًَ ثطذر ثِ یىذیگز وَثیذُ هیطًَذ ٍ هٌیسه ثب لزار گزفشي ثیي ایي دٍ اسشخَاى ضذر ایي ضزثِ
را وبّص هیذّذ
عواهل ایجبد کننذه:
دبرگی ًبگْبًی هٌیسه هؼوَال در حیي ٍرسش ایؼبد هیطَد .حزوبسی هبًٌذ چزخص سٌِ رٍی ساًَی خن ضذُ وِ
هَػت هیطَد راى رٍی سبق ثچزخذگبّی اٍلبر دبرگی هٌیسه در افزاد هسي ٍ ثذٍى حزوبر ٍرسضی ایؼبد
هیطَد .ثب افشایص سي ،هٌیسه هبًٌذ دیگز ثبفز ّبی ثذى ون ون ضؼیف ٍ ًبسن ضذُ ٍ هوىي اسز ثز اطز یه
فطبر هخشػز دبرُ ضَد .گبّی حزوشی هظل ثلٌذ ضذى اس رٍی یه غٌذلی اگز ثغَر ًبهٌبست اًؼبم ضَد هظال اگز
ساًَ چزخیذُ ثبضذ هیشَاًذ در یه فزد هسي هَػت دبرگی هٌیسه ضَد.
تظبهرات ببلینی:


در دبرگی ّبی حبد درد ٍػَد دارد وِ در ٌّگبم ثلٌذ ضذى اس سهیي یب رٍی دٍ ساًَ ًطسشي ثبػض سطذیذ
درد هی گزدد.



سَرم ساًَ ثز اطز افشایص هبیغ سیٌٍَیبل ساًَ وِ در سثبى ػبهِ ثِ آى آة آٍردى ساًَ هیگَیٌذ .ایي سَرم ّز
ٍلز ثِ ساًَ فطبر سیبدی ٍارد هیطَد ثػَرر دٍرُ ای ثیطشز هیطَد



درد در سغح هفػلی درسز در ػبیی وِ هٌیسه لزار دارد .ایي درد ثسشِ ثِ هحل دبرگی ثز رٍی
هٌیسه داخلی یب خبرػی اسز .درد ثب فطبر ثز رٍی هحل آسیت ثیطشز هیطَد



لفل ضذى ساًَ  Lockingوِ ثػَرر گبّگبّی ایؼبد ضذُ ٍ هبًغ اس ثبس ضذى ساًَ هیطَد .گبّی اٍلبر
خَد ثیوبر یبد هیگیزد وِ ساًَیص را ثب اًؼبم حزوبسی اس حبلز لفل ضذُ خبرع وٌذ.
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خبلی ضذى ساًَ  Giving wayیب احسبس ًبدبیذاری ساًَ وِ در ایي حبل ثیوبر احسبس هیىٌذ ساًَیص در
سیز ثذًص ًبدبیذار ثَدُ ٍ ًذر حیي را رفشي ثِ ًبگْي در رفشِ ٍ خبلی هیطَد

تذابیر پرستبری:
اگز دبرگی هٌیسه در لسوز اعزاف آى وِ خًَزسبًی خَثی دارد ایؼبد ضذُ اسز ٍ ثیوبر در ساًَ احسبس
ًبراحشی ًىٌذ ٍ ساًَ دبیذار ثبضذ هؼوَال ًیبسی ثِ ػول ػزاحی ًیسز .در ایي غَرر درهبى ػجبرسسز اس:


ثیوبر هذسی اسشزاحز وٌذ سب فطبری ثِ ساًَ ٍارد ًطَد ٍ ثبفز آسیت دیذُ فزغز ثْجَدی داضشِ ثبضذ.
هوىي اسز دشضه هؼبلغ ثِ ثیوبر سَغیِ وٌذ اس چَة سیز ثغل اسشفبدُ وٌذ ٍ چٌذ ثبر در رٍس ساًَ را ثب یخ
سزد وٌذ .الجشِ یخ را هسشمیوب رٍی دَسز لزار ًگیزد .در ایي هَارد ثیوبر سؼی وٌذ یه ثبًذ وطی را
رٍی ساًَ ثجٌذد سب ساًَ ووذزس ضَد .ایي فطبر هَضؼی هبًغ اس افشایص سَرم ضذُ ٍ احشوبال هیشَاًذ هبًغ اس
خًَزیشی در ثبفز آسیت دیذُ گزدد.



ثیوبر سؼی وٌذ دراس وطیذُ ٍ ساًَیص را ثبالسز اس سغح للت ثگیزد سب سَرم ساًَ ون ضَد .در ایي هَارد
اسشفبدُ اس دارٍی هسىي ػْز وبّص درد ٍ سَرم ّن هیشَاًذ هفیذ



ثبضذ.

اگز ثب ٍػَد اًؼبم ایي وبرّب ساًَ ّوچٌبى ًبراحز اسز هوىي اسز دشضه سػوین ثِ ػول ػزاحی ثگیزد.
اهزٍسُ درهبى ػزاحی آسیت ّبی هٌیسه هؼوَال سَسظ سىٌیه آرسزٍسىَدی اًؼبم هیطَد .در ایي رٍش
دشضه اس راُ ضىبف ّبی وَچىی وِ در رٍی دَسز رٍی ساًَ ایؼبد هیىٌذ یه دٍرثیي را ٍارد ساًَی
وزدُ سب ثشَاًذ داخل ساًَ را هطبّذُ وٌذ ٍ سذس اس راُ ضىبف ّبی وَچه دیگز اثشار ّبیی را ٍار ساًَ
هیىٌذ سب ثب ووه آًْب لسوز دبرُ ضذُ هٌیسه را ثذٍسد یب اس ساًَ خبرع وٌذ.



ثؼذ اس ػزاحی دشضه ضوب هوىي اسز ساًَ را در یه ثزیس ثگذارد ٍ ثؼذ اس هذسی ثب ووه فیشیَسزاح ثب
اًؼبم حزوبسی در ساًَ ثبیذ حزوز ٍ لذرر ساًَ را ثبسدزٍری وٌذ .اثشذا اس ٍرسش ّبیی اسشفبدُ هیطَد سب
حزوبر ساًَی را ثْشز وٌذ ٍ ثؼذ اس هذسی حزوبر ٍرسضی ثِ ثیوبر آهَسش دادُ هیطَد سب لذرر ػضالر
اعزاف ساًَ را ثیطشز وٌذ .ایي ثبسدزٍری هؼوَال ثب ووه ٍ آهَسش فیشیَسزاح اًؼبم هیطَد ٍلی اًؼبم هزست
ٍ درسز آى ثِ ػْذُ خَد ثیوبر ثَدُ ٍ ثیطشز در خبًِ اًؼبم

هیطَد.
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تعویض هفصل
تعریف:
ٍلشی غضزٍف هفػلی ثِ ّز ػلشی سخزیت هیطَد حزوز هفػل دردًبن ضذُ ٍ هفػل دچبر خطىی ٍ هحذٍدیز
حزوشی هیطَد .در ایي ٍضؼیز هیشَاى ثب سؼَیض سغَح هفػلی حزوبر هفػل را ثْشز وزدُ ٍ درد را اس ثیي ثزد.
ػول ػزاحی سؼَیض هفػل ساًَ یىی اس هَفك سزیي اػوبل ػزاحی اسز .در غبلت اٍلبر هفػل هػٌَػی ساًَ ثیص
اس  20سبل ػوز هیىٌذ.
تظبهرات ببلینی:
درد ضذیذ ،سغییز ضىل ظبّزی ساًَ.

تذابیر پرستبری:
 ثِ دلیل ایٌىِ ثیوبر در سخز ثی حزوز هی ثبضذ سطه ٍی ثبیذ سفز ثبضذ  .سطه ّبی خبغی وِ هی
سَاًذ اس سخن ّبی فطبری دیطگیزی وٌذ هوىي اسز رٍی سخز گذاضشِ ضذُ دیص اس ایٌىِ اس وطص
اسشفبدُ ضَد.
 هی سَاًیذ فطبر را در ثخطْبی ٍاثسشِ ثذى ثِ ٍسیلِ سغییز ٍضؼیز ثیوبر ثب سَػِ ثِ هحذٍدیشْبی ًبضی اس
وطص وبّص دّیذ.
 در حیي اسشفبدُ اس وطص ثیوبر را سطَیك وٌیذ وِ ػضالر ٍ هفبغلی وِ سحز وطص ًیسز را ػْز
دیطگیزی اس سحلیل ٍرسش دّذ.
 لگي وَچه ضىسشگی ػْز اسشفبدُ ثیوبر هوىي اسز راحز سز ثبضذ .سًَذ فَلی غزفب سهبًی ثبیذ
اسشفبدُ ضَد وِ ثِ حذالل رسبًیذى ػفًَز سیسشن ادراری ضزٍرر داضشِ ثبضذٍ .ػَد ػفًَز سیسشن
ادراری ثبیذ ثغَر هٌبست لجل اس ػزاحی درهبى ضَد.
 لجل اس ػول اًؼبم سزفِ ،سٌفس ػویك ٍ اسشفبدُ اس اسذیزٍهشز ػْز ثْجَد ثخطیذى ثِ فؼبلیز سٌفسی
دس اس ػول ثبیذ سوزیي ضَد.
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 ػْز ثِ حذالل رسبًیذى خغز ػفًَز ،رٍس لجل اس ػزاحی ثِ عَر دلیك ٍ هالین دَسز را ثب آة ٍ غبثَى
سویش وٌیذ .چٌبًچِ ػزاحی اًشخبثی ثبضذ هوىي اسز ارسَدذ سَغیِ ًوبیذ وِ ثِ هذر چٌذیي رٍس لجل اس
ثسشزی در ثیوبرسشبى اس غبثَى ثبوشزی وص اسشفبدُ ًوبییذ.
 اهز هْوی اسز وِ درد اًذام هػذٍم را لجل اس حزوز دادى ثب سؼَیش دارٍی ضذ درد سسىیي دّیذ .ثخص
غذهِ دیذُ لجل اس حزوز دادى حوبیز هی ضَد.
 ثیوبر ثبیذ هفبغل غیز هجشال را ثب ٍرسضْبی دٍراًی فؼبل ثحزوز در آٍرد هگز هٌغ ضذُ ثبضذ.
 اس ایشٍهشزیه سزیي ٍ چْبر سز راى ػْز حفظ ػضالر هَرد ًیبس در سحزن اسشفبدُ وٌیذ.
 ثیوبری وِ دس اس ػول اس ٍسبیل ثی حزوشی اسشفبدُ خَاّذ ًوَد ثبیذ ػْز سمَیز اًذاهْبی فَلبًی ٍ
ضبًِ ٍرسش ًوبیذ.
 چٌبًچِ ٍسبیل ووىی ( هظال چَة سیز ثغلٍ ،اوز ٍ غٌذلی چزخذار ) دیص ثیٌی هی ضَد ثیوبر را سطَیك
وٌیذ وِ لجل اس ػول ،ػْز سَْلز در اسشفبدُ ایوي ٍ دسشزسی سٍدسز ثِ سحزن ثِ عَر هسشمل سوزیي
ًوبیذ.
 چٌبًچِ ضذ درد ػضالًی ٍ خَراوی دسشَر دادُ ضذُ اسز ثبیذ ثز دبیِ دیطگیزاًِ عی فَاغل هطخع
یؼٌی  30دلیمِ دیص اس فؼبلیز عزاحی ضذُ ( هظال اًشمبل یب ٍرسش ) هػزف ًوبییذ .اس ًَاحی سشریك
ػضالًی ثِ عَر چزخطی اسشفبدُ وزدُ ٍ اس هفػل ّیخ ٍ راى ػول ضذُ خَدداری وٌیذ.
 یجَسز هسبلِ ای در راثغِ ثب ثی حزوشی ٍ دارٍّب هی ثبضذ ضزٍع سٍدسز غذای غٌی اس ًظز فیجز ،افشٍدى
هبیؼبر ٍ هػزف ًزم وٌٌذُ ّبی هذفَع هی سَاًذ اس یجَسز دیطگیزی یب آًزا ثِ حذالل ثزسبًذ.
 فؼبلیز فیشیىی اهز اسبسی ػْز سمَیز ػضالر  ،ثْجَد سؼبدل ٍ دیطگیزی اس آسزٍفی ًبضی اس ػذم
اسشفبدُ ٍ ثِ سبخیز اًذاخشي سخلیِ هَاد هؼذًی اسشخَاى اسز.
 سحول رٍساًِ ٍسى ٍ اسشفبدُ اس اضؼِ خَرضیذ سزػیحب خبرع اس هٌشل  ،سَاًبیی ثذى را اس ًظز سَلیذ ٍیشبهیي
 Dسطَیك هی وٌذ.
 اسشبس ٍریذی وِ سهیٌِ را ثزای سزٍهجَ آهجَلیسن ٍریذی آهبدُ هی سبسد ًبضی اس ثی حزوشی هی ثبضذ .ثِ
ثیوبر در هَرد ٍرسضْبی لَسن ٍ دب در هحذٍدیز وطص آهَسش دّیذ وِ ثبیذ ّز  1-2سبػز در سهبى
ثیذاری اًؼبم دّذ سب اس ثزٍس لخشِ در ٍریذّبی ػومی ػلَگیزی وٌذ.
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 ثیوبر را سطَیك وٌیذ وِ اس هبیؼبر وبفی ثزای دیطگیزی اس ون آثی ٍ غلیظ ضذى خَى اسشفبدُ وٌذ .ثیوبر
را اس ًظز ػالین سزٍهجَس ٍریذ ػومی اس ػولِ حسبسیز یه عزفِ ػضالر سبق دب  ،گزهب ،لزهشی ٍ سَرم (
افشایص هحیظ سبق ) وٌشزل وٌیذ .اس ًظز ارسضیبثی لغؼی ٍ درهبى ػالئن را فَرا ثِ دشضه گشارش دّیذ.
 در غَرسی وِ یخ دسشَر دادُ ضذُ ثب وبسشي سحزیه ػػت سجت سسىیي ادم ٍ ًبراحشی هی ضَد.
 دفغ سیبد خَى در عی ػزاحی یب دس اس آى هی سَاًذ هٌؼز ثِ ضَن ّیذٍَلوی ضَد .ایي ػالین ضبهل
افشایص سؼذاد ًجض ( ثیص اس  100ثبر در دلیمِ )  ،وبّص فطبر خَى ( ووشز اس  10/60هیلی هشز ػیَُ )،
وبّص فطبر ًجضی ( یؼٌی ووشز اس  20هیلی هشز ػیَُ ) ٍ ثبسدُ ادراری ووشز اس  30هیلی هشز در سبػز،
ثی لزاری  ،سغییز َّضیبری ،ػغص ٍ وبّص ّوَگلَثیي ٍ ّوبسَوزیز.
 ػفًَز یه خغز دس اس ّز گًَِ ػزاحی اسز ٍلی یه هسبلِ هْن در ثیوبراى ارسَدذی اسز وِ ثِ دلیل
خغز سیبد اسشئَهیلیز اسز .گبّی اٍلبر ًیش اسشخَاى ػفًَی ،دزٍسش یب ٍسیلِ طبثز وٌٌذُ درًٍی ثبیذ در
آٍردُ ضَد .ثٌبثزایي آًشی ثیَسیه سیسشویه دیطگیزی وٌٌذُ غبلجب در عی ػول ٍ هزحلِ فَری دس اس
آى سؼَیش هی ضَد.
 در دیطگیزی اس ػبرضِ سزٍهجَس ٍریذ ػومی ًیبس اسز اس ٍرسضْبی لَسن ٍ سبق دب ػَراثْبی وططی
فطبرًذُ ٍ ٍسبیل فطبرًذُ دیبدی اسشفبدُ ضَد.
ٍ ارفبریيّ ،ذبریي ثب ٍسى هَلىَلی ون ،اًَوسب دبریي ،دالشِ دبریي هوىي اسز ثِ ػٌَاى دیطگیزی وٌٌذُ
ثالفبغلِ دس اس ػول اسشفبدُ ضَد .هطخػب ٍارفبریي ٍ یب آسذزیي در هزحلِ ًَسَاًی سؼَیش هی ضَد.

سینوویت
تعریف:
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سیٌٍَیز ثِ هؼٌی الشْبة ثبفز سیٌٍَیبل اسز .سیٌٍَیز یه ثیوبری اسز وِ سهبًی وِ دَضص سیٌٍَیبل
سحزیه ٍ هلشْت هی ضَد ثَػَد هی آیذ .سیٌٍَیَم سزضح هبیغ رٍاى وٌٌذُ (هبیغ سیٌٍَیبل) را ثزػْذُ دارد.
ٌّگبهی وِ سیٌٍَیَم سحزیه هی ضَد ،سَلیذ هبیغ را افشایص هی دّذ. ،
عواهل ایجبد کننذه:
سیٌٍَیز هؼوَال ثِ ػلز ثیوبری ّبی رٍهبسیسوی ثَػَد هیبیذ .ثب ایي حبل ثؼضی ػفًَز ّبی هفػلی ،ثؼضی
ثیوبری ّبی ػفًَی ،ضزثِ ٍ یب ثؼضی سَهَرّب هیشَاًٌذ هَػت ثزٍس سیٌٍَیز ضًَذ .سیٌٍَیز ثِ دالیل سیبدی  ،اس
ػولِ ػفًَز (ثِ ػٌَاى هظبل ،آرسزیز سذشیه ،سل) ،سزٍهب هسشمین هطشزنٍ ،اوٌص ّبی آلزصیهً ،مزس ،سٌذرم
اسشفبدُ ثیص اس حذ ٍ ،ثیوبریْبی الشْبثی سیسشویه خَد ایوٌی (ثِ ػٌَاى هظبل ،آرسزیز رٍهبسَئیذ) ایؼبد

هیطَد.

تظبهرات ببلینی:
سیٌٍَیز هؼوَال هَػت ثزٍس درد ٍ سَرم در هفػل هیطَد .گزهی ،حسبسیز ثِ لوس ٍ ،سَرم در اعزاف هفػل
ایؼبد هی ضَد.
تذابیر پرستبری:
 دادى دارٍّبی ضذ الشْبة ٍ ضذ درد عجك دسشَر
 ارائِ سزهب درهبًی یب گزهب درهبًی عجك دسشَر
 هطَرر ثب فیشیَسزاح یب وبر درهبى ػْز اسشفبدُ اس ٍسبیل ووىی
 سطَیك ثِ اًؼبم فؼبلیز  ،هزالجز اس خَد ،سحزیه ٍ غیزُ.

سنذرم تونل کبرپبلCTS
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در هچ دسز هؼزا ٍ سًَلی ٍػَد دارد وِ ثِ آى وبًبل وبرح یب سًَل هچ دسشی هیگَیٌذ .در یه عزف ایي سًَل
اسشخَاًچِ ّبی هچ دسز لزار گزفشِ اًذ .سزسیت لزار گزفشي ایي اسشخَاًچِ ّب ثػَرسی اسز وِ ضىل یه لَس
یب ّالل یب ًبٍ را ثَػَد هیبٍرًذ .ثِ دٍ عزف ایي لَس یب ّالل یه رثبط یب ًَار ثبفشی هحىن هشػل ضذُ وِ ثِ آى
رثبط ػزضی هچ دسز  Transverse carpal ligamentهیگَیٌذ .سٌذرٍم سًَل وبرح یب وبًبل هچ دسشی
ثیوبری اسز وِ ثِ ػلز فطبر ثِ ػػت هذیبى ٌّگبم ػجَر اس درٍى سًَل هچ دسشی ایؼبد هیطَد.

عواهل ایجبد کننذه:
ایي سبًذٍى ّب هیشَاًٌذ ثِ ػلز حزوبر هىزر ٍ هذاٍم هچ دسز ٍ اًگطشبى هشَرم ضًَذ .وبرّبیی هبًٌذ سبیخ سیبد ٍ
یب اسشفبدُ سیبد اس دیبًَ هیشَاًٌذ هَػت ثزٍس ػالئن سٌذٍرم وبًبل وبرح ضًَذ .گبّی اٍلبر سَرم سبًذٍى ّب ٍ غالف
آًْب ثِ ػلز سغییزار َّرهًَی اسز وِ در دٍراى ثبرداری یب یبئسگی ثزای ثیوبر ایؼبد هیطَد.
تظبهرات ببلینی:
سَسى سَسى ضذى  ،گش گش ٍ ثی حسی در ًَن اًگطشبى .ایي ػالئن ثیطشز در اًگطشبى اضبرُ ٍ هیبًی ظبّز هی
ضَد ٍ در اثشذا ثذًجبل فؼبلیز ایؼبد هیگزدد اهب ثشذریغ در ٌّگبم اسشزاحز ًیش حس هی ضَد .ثب دیطزفز ثیوبری
ثِ ػلز ون ضذى حس ًَن اًگطشبى ثخػَظ در اًگطشبى سجبثِ ٍ ضسز فزد در ثزداضشي اػسبم سجه ٍ ظزیف
دچبر هطىل ضذُ ٍ اضیبء اس دسز ٍی هیبفشٌذ .ضبیؼشزیي ػالهز درد ضذیذ ضجبًِ در هسیز ػػت هذیبى
( اًگطز ضسز ٍ اًگطشبى اٍل ٍ دٍم ) هی ثبضذ.
تذابیر پرستبری:
 ثی حزوز وزدى دسز ثب آسل یب ثزیس
 دزّیش اس اػوبلی وِ ثب فلىسیَى هچ ّوزاُ اسز.
 سشریك وَرسَى هَضؼی عجك ًظز دشضه
 هزالجز اس ًبحیِ ثخیِ یب ثزش ػزاحی
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اوستئوهیلیت
تعریف:
ٍاصُ ای اسز وِ ثِ هٌظَر سَغیف ّز گًَِ ػفًَز اسشخَاًی ثِ وبر هی رٍد .ػَاهل ثیوبریشا هوىي اسز هسشمیوب
ٍارد اسشخَاى ضذُ یب در ًشیؼِ ػفًَز ثبلز ًزم ٍ اس عزیك گزدش خَى خَد را ثِ هحل هَرد ًظز ثزسبًذ ثبوشزی
لبدر ثِ سىظیز در اسشخَاى ثَدُ چزا وِ اسشخَاى سیسشن گزدش خَى وٌذی دارد.
عواهل ایجبد کننذه:
هؼوَال هٌطب ثبوشزیبل دارد اهب هوىي اسز ثَسیلِ ػفًَز ّبی ٍیزٍسی یب لبرچی ًیش ایؼبد ضَد .ضبیؼشزیي ػبهل
ایؼبد وٌٌذُ اسشبفیلَس اٍرئَس اسز.
تظبهرات ببلینی:
ست ،درد ،اریشن ،گزهب ٍ سَرم.

تذابیر پرستبری:
 دادى آًشی ثیَسیه عجك سؼَیش.
 هطبّذُ ٍ وٌشزل دلیك درػِ حزارر
 دادى هسىي ٍ دارٍّبی ضذ الشْبة در غَرر لشٍم
 هزالجز اس سخن
 سطَیك ثِ اًؼبم یه ثزًبهِ دیطزًٍذُ سوزیٌبر ٍرسضی ٍ سحزن
 وٌشزل دلیك ًشبیغ آسهبیطگبّی
 در غَرر ثزٍس ػالین سیز گشارش وٌذ :ست ،افشایص سزضحبر هحل سخن ،افشایص درد.
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