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یا زبان پزشکی به مجموعه واژگان و اصطالحات پزشکی که براي توصیف  شناسی پزشکی اصطالح

  . شود رود اطالق می ها و اختالالت بالینی و اجزاي بدن انسان به کار می بیماري

استفاده همچنین اصطالحات پزشکی یک واژه نامه مخصوص است که توسط متخصصان مراقبت بهداشتی 

  .می شود تا بتوانند ارتباط صحیح و کار آمد ایجاد کنند

براي مثال . اند هاي ساده و پرکاربردي هستند که براي بیان یک مفهوم خاص انتخاب شده اصطالحات واژه

  . مرکزي و محیطی اشاره دارد هاي شریاناصطالح فشارخون به طور خاص به افزایش فشار در 

ریشه کلمات . شوند ساخته می ریشه کلماتبا  پسوندها و پیشوندها اصطالحات پزشکی به وسیله ترکیب

 شناختی زبانهاي جدید قواعد  در ساخت واژه. شوند به عاریت گرفته می التینو یا  یونانیهاي  معموال از زبان

بررسی  شناسی ریشهمطالعه ریشه کلمات در . شود ها می رود که باعث ایجاد سادگی در آوایش واژه به کار می

  .این کلمات در سراسر جهان به صورت هماهنگ و یکنواخت می باشد .شود می

  .کلیه مراقبان بهداشتی و درمانی نیازمند شناخت اصطالحات پزشکی هستند

  :شامل اجزاي مختلف اصطالحات پزشکی

1. Morpheme  : تکواژ 

2. Word root :ریشه کلمه 

3. Perfix  :پیشوند 

4. Suffix :پسوند 

5.   Combining Vowel   دار اتصالیحروف صدا 

6.    Combining Form  شکل ترکیبی کلمه  

  ::اکنون به شرح هر کدام از اجزا اشاره می نماییم

Morpheme  :تکواژ  

کردن،درك وفهم  و اصوال خواندن، ترجمه  کوچکترین واحد معنی دار یک کلمه یا اصطالح علمی است

،پیشوند ها وپسوند ها تکواژ می می توان گفت ریشه هاي کلمات .متون مستلزم شناخت تکواژ ها است

  :اصطالحاتی مانند: بطور مثال .باشند

Herni-o-plasty,Arteri-o-scler-osis                Gastr-o-enter-o-col-o-stomy 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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  Word root   ریشه کلمه

بخشی از کلمه است که . قسمت اصلی هر لغت را تشکیل می دهد و معنی اصلی کلمه را در بر می گیرد 

  .پیشوندها و پسوندها براي تغییر معنی کلمه به آن اضافه می شوند

در حقیقت بیشتر ریشه هاي پزشکی از زبان هاي دیگر مشتق شده اند .  همه ریشه ها کلمات کاملی نیستند

به معنی قلب ، به ما   kardiaبراي مثال کلمه یونانی . و براي استفاده در ترکیبات در نظر گرفته می شوند 

در . را می دهد   "pulm"به معنی شش به ما ریشه  "pulmo"را می دهد و کلمه التین  ""cardiه ریش

و ریشه   nephrما هر دو ریشه یونانی . تعداد کمی از موارد هر دو ریشه یونانی و التین استفاده می شود

  .را در استفاده از کلمات مربوط به کلیه می بینیم renالتین 

  . بورید ترکیب یک لغت را قبل از تعیین معنی آن در نظر بگیرید گاهی اوقات شما مج

ممکن است ازیک یاچند ریشه تشکیل شده باشد وغالبا آنها مربوط به اعضاي بدن می  اصطالح پزشکی

  ::مانند .به این اصطالحات ، اصطالح ترکیبی می گویند باشند

 Arthr-algia    درد مفاصل 

 Nephr-ectomy   در آوردن کلیه  

 Phot-o-sensitive حساسیت به نور  

 Hyp-o-therm-ia  درجه حرارت پایین 

  Cardiovascular:    مربوط به قلب و عروق خونی  

 Urogenital:        مربوط به دستگاه ادراري و سیستم تناسلی  

 .در جا هاي مختلف معنی متفا وتی را ارائه دهد یک ریشه ممکن است

   ریشه Myel به معنی مغز یا  Marrow ودر مورد مغزاستخوان یا طناب نخایی بکار می رود بوده. 

   ریشه کلمه scleraنیز معنی می هد  به معنی سخت است وسفیدي چشم.  

 Cyst به معنی حفره یا کیسه است ولی اختصا صا به مثانه ادراري Urinary bladder اطالق  نیز

 .می شود
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  :پسوندها

  (it is-)مانند . کلمه یا مجموعه کوتاهی است که به انتهاي ریشه براي تغییر در معنی آن اضافه می شود 

  به معنی التهاب

پسوند ممکن است نشان دهد که یک کلمه اسم است یا صفت و اغلب چگونگی توصیف یک کلمه را تعیین 

  .می کند

  : پسوندها اغلب شامل

 یک شخص ، مکان یا شیء: اسم ها   

 کلماتی که اسمها را توصیف می کنند: صفت ها  

 پسوندهایی که اسامی مفرد را به جمع تبدیل می کنند: صیغه هاي جمع.  

  پسوندهایی که مربوط به حالت هاي بیماري ، معالجات پزشکی یا سیستمهاي اختصاصی بدن

  . هستند

  :پسوندهایی که ریشه کلمه رابه اسم تغییرمی دهند 

  مثالتعریف   مثال  پسوند

-ectasia  Bronchiectasia  گشاد شدن برنش  

-gen carcinogen مواد سرطان زا  

-Genesis      Psychogenesis  منشاء روانی   

-meter Thermometer  دماسنج  

-ology Dermatology علم مربوط به پوست  

- phylaxis  Prophylaxis پیشگیري  

 

  :تغییر می دهند حالت یک بهاسم را  که پسوندهایی

  تعریف مثال  مثال  پسوند

-ia dementia فراموشی  

-ism Egotism خود بزرگ بینی  

-sis thrombosis وجود لخته در خون  

-y atony فقدان تونیسیته عضالنی  

  

  

  



۵ 
 

  پسوندهایی براي تخصص هاي پزشکی

  تعریف مثال  معنی  مثال  پسوند

-ian physician  متخصص در یک رشته

  تحصیلی

  پزشک

-iatrics pediatrics مراقبت و درمان کودکان  تخصص پزشکی  

-iatry Psychiatry مطالعه و درمان اختالالت  تخصص پزشکی

  روانی

-ics orthopedics مطالعه و درمان اسکلت بندي  تخصص پزشکی

  مفاصل

-ist anesthetist کسی که فرایند بیهوشی را  تخصص پزشکی

  کند اجرا می

-logy Dermatology مطالعه و درمان پوست تخصص پزشکی  

  

  : می باشند  "وابسته به"یا  "شبیه"یا  پسوندهایی که به معنی ارتباط داشتن

  تعریف مثال  مثال  پسوند

-ac Cardiac مربوط به قلب  

-al Vocal  
skeletal 

  مربوط به صدا

  مربوط به اسکلت بدن

-ar Nuclear  
muscular 

  هستهمربوط به 

  مربوط به عضالت

-ary Salivary  
dietary 

  بزاقمربوط به 

 مربوط به تغذیه

-form epileptiform شبه تشنج 

-ic Neurotic  
pelvic 

  )اختالل ذهنی(نوروزمربوط به 

  مربوط به لگن

-ical anatomical  آناتومیمربوط به  

-ile febrile  تبمربوط به  

-oid  lymphoid  سیستم لنفاويمربوط به  

-ory Respiratory مربوط به تنفس  

-ous venous مربوط به سیاهرگ  

-an ovarian مربوط به تخمدان  
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آشنایی با آنها از . قوانینی براي اینکه کدام پسوند براي یک اسم معین استفاده شود وجود ندارد 

ابتدایی  sختم می شوند  sis–در مورد کلماتی که به پسوند . طریق تمرین و عمل حاصل می شود

به  genetic: مثال. تغییر می یابد تا صفت را تشکیل دهد  tبه ریشه به ic-قبل از اضافه شدن

genesis )خواستگاه ( وpsychotic  مربوط بهpsychosis  )یا ) یک بیماري ذهنیdiuretic 

  )افزایش دفع ادرار( dieresisمربوط به 

  

  :کنندپسوندهایی که اسامی مفرد را به جمع تبدیل می 

. خیلی از کلمات پزشکی داراي اشکال جمع خاص می باشند که بر پایه جزء انتهایی لغت است

تغییر می کند و اگر    "a"براي شکل جمع به  um–و   on-توجه شود که هر دو پسوند مفرد

-(را به شکل مفردش تبدیل کنید، باید یاد بگیرید که از کدام پسوند   (a-)بخواهید پسوند جمع 

on   یا–um (استفاده کنید.  

  مثال  مثال مفرد  پسوند جمع  پسوند کلمه

a ae  Vertebraاستخوان ستون فقرات  vertebrae 

en ina Lumen سوراخ مرکزي  lumina 

Ex,ix,yx ices Index راهنما، فهرست  indices 

Is es Prognosis پیش بینی عواقب بیماري  Prognoses 

Ma mata Stigma نشان ، برچسب Stigmata 

Nx(anx,inx,ynx) Nges Phalanx استخوان انگشت دست یا پا  Phalanges 

On a Phenomenon یک اتفاق یا مفهوم  Phenomena 

Um a Serum مایع  Sera 

us I thrombus thrombi 
  

  :پسوند هایی که بر حالت و وضعیت داللت می کنند

  تعریف مثال  مثال  پسوند

-algia  neuralgia  درد عصب  

- cyst  hydrocyst  کیسه پر آب  

- ema  emphysema  بزرگ شدن کیسه هاي هوایی در ریه  

-hood  childhood  سنین کودکی  

Ia -  anuria  فقدان ادرار  
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  :پسوندهایی که روشهاي جراحی یا تشخیص را نشان می دهند

  تعریف مثال  مثال  معنی  پسوند

-ectomy      برداشتن laryngectomy  برداشتن حنجره  

-ostomy      ایجاد منفذ به درون عضو colostomy                                      باز کردن روده به دیواره شکم

  

otomy -  برش یا قطع عضو  

 

tracheotomy                باز کردن تراشه 

  

- oscopy    
   

داخلی دیدن فضا ها واعضاي   endoscopy دیدن

 بدن

  

-oscope       وسیله دیدن bronchoscope   وسیله اي است که با آن درون

  راههاي هوایی را می بینند

-orrhaphy ترمیم perineorrhaphy ترمیم پرینه  

-plasty  ترمیم abdominoplasty ترمیم شکم  

-centesis کشیدن مایع    thorocentesis کشیدن مایع از سینه  

-pexy        
   

  فیکس کردن معده gastropexy  فیکس کردن

-Tripsy      
    

  شکستن سنگ با سنگ شکن lithotripsy  شکستن سنگ

  

  برخی پسوندهاي مربوط به بیماریها

  تعریف مثال  مثال  معنی  پسوند

-oma غده lipoma  غده چربی  

-megaly     بزرگ شدن  splenomegaly    بزرگ شدن طحال  

-pathy  بیماري myopathy  بیماري عضله  

Rhage-  جریان یافتن hemorrhage  خونریزي  

Spasm -  انقباض Bronchospasm  انقباض برنش  

Stenosis تنگی trachestenosis  
 

  تنگی تراشه

  پیشوندها

. ریشه براي تغییر در معنی آن اضافه می شودیک کلمه یا کلمه یا جزء  کوتاهی است که قبل از  

  به معنی قبل -preمانند 
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  :انواع پیشوندها

 تعددپیشوند هاي مربوط به  .1

  رنگهاپیشوند هاي مربوط به  .2

 کردن منفیپیشوند هاي مربوط به  .3

  جهت و وضعیتپیشوند هاي مربوط به  .4

 درجه و میزانپیشوند هاي مربوط به  .5

 زمان و موقعیتپیشوند هاي مربوط به  .6

 اندازه و مقایسهپیشوند هاي مربوط به   .7

  :پیشوندهاي تعدد

  تعریف مثال  مثال  معنی  پیشوند

Primi- ابتدا  primitive براي اولین باراتفاق افتادن  

Mono- یک  monoclonal توصیف یک کلونی سلولی  

Uni- یک  unify تبدیل دو یا چند جزء به یک جزء  

Hemi- نیم، یک طرف  hemisphere نیمی از یک ساختار کروي  

Semi- نیمه، جزئی  semipermeable نفوذپذیري نسبی  

Bi- دوبرابر  bisect  قسمتبرش به دو  

di- دو برابر  Diatomic داراي دو اتم  

Diplo- دوبرابر  Diplococcic  باکتري کوکسی که در گروه دوتایی

  .رشد می کنند

Tri- سه  tricuspid سه لختی  

Quadri- چهار  Quadriplegia فلج چهار اندام  

Tetra- چهار  Tetralogy یک دسته چهارتایی  

Multi- زیاد  Multicellular  تعداد زیادي سلولشامل  

Poly- زیاد  Polymorphous داراي اشکال متعدد  

  :پیشوند رنگها

  تعریف مثال  مثال  معنی  پیشوند

cyan/o  آبی  cyanosis  تغییر رنگ پوست متمایل به آبی  

erythr/o  قرمز  erythema  قرمزي پوست  

leuk/o  سفید، بی رنگ  leukocyte  سلول سفید خون  

melan/o  سیاه ، تیره  melanin  رنگدانه تیره پوست و مو  

xanth/o  زرد  xanthoma  غدد زرد رنگ بر روي پوست  
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  پیشوندهاي منفی

  تعریف مثال  مثال  معنی  پیشوند

a-,an- بدون، فقدان  anhydrous فاقد آب  

anti- برخالف  antidote داروي ضد داروي دیگر  

contra- ،متضاد برضد  contraindicated توصیه نشده  

de- بدون، رفع  decalcify برداشتن کلسیم از....  

dis- رفع، جدا، غیاب  dissect جداسازي بافتها براي مطالعه  

in-,im- نه  incontinent بی اختیاري ادرار  

non- نه  noncontributory بی اهمیت  

un نه  uncoordinated ناهماهنگ  

  و وضعیت پیشوندهاي جهت

  تعریف مثال  مثال  معنی  پیشوند

ab- دور از  abduct دور شدن از خط وسط  

ad- به سمت نزدیک  adduct نزدیک شدن به خط وسط  

dia- از میان  diarrhea اسهال  

per- از میان، داخل  percutaneous از میان پوست  

trans- تو، داخل  transfusion تزریق خون  

dextr/o- راست  dextrocardia  سینهجاي گیري قلب در طرف راست قفسه  

ec-,ecto- بیرون  ectopic خارج از موقعیت نرمال  

ex/o- دور از ، بیرون  excise برش و خارج کردن  

end/o- در، داخل  endoscopy یک ارگانل وسیله براي دیدن داخ  

mes/o- وسط  mesencephalon قسمت میانی مغز  

  پیشوندهاي درجه و میزان

  تعریف مثال  مثال  معنی  پیشوند

hyper- افزایش یافته، باال  hypertension فشار خون باال  

hypo- کاهش یافته، پایین  hypoglycemia قند خون پایین  

olig/o- کمی، ناکافی  oligouria کاهش میزان ادرار  

pan- همه  pandemic همه گیر  

super باال، بیش از حد  supernumerary در تعداد زیاد  

  پیشوندهاي زمان و موقعیت

  تعریف مثال  مثال  معنی  پیشوند

ante- قبل از  antedate رخ دادن قبل از زمان حادثه دیگر  

pre- قبل، جلوي  prenatal قبل از تولد  

pro- قبل، جلوي  prodrome نشانه مقدم بر بیماري  

post- بعد، عقب  postnasal پشت بینی  
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  پیشوندهاي اندازه و مقایسه

  تعریف مثال  مثال  معنی  پیشوند

equi- مساوي  equilibrium وضعیت تعادل و بدون تغییر  

eu- درست، خوب  euthanasia مرگ آسان و بدون درد  

hetero-  دیگري، غیر

  یکسان

heterogeneous متشکل از مواد مختلف  

homo,homeo-  یکسان، بدون

  تغییر

homograft بافتی که به گونه مشابه دیگري پیوند شده  

iso- معادل، شبیه  isocellular متشکل از سلولهاي مشابه  

macro- بزرگ  macroscopic بدون میکروسکوپ دیده می شود.  

mega-
megal
o- 

  بزرگ شدن کولون megacolon  بزرگ

micro- کوچک  microcyte سلول بسیار کوچک  

neo- نو، جدید  neonate نوزاد تازه متولد شده  

normo- عادي  normovolemia حجم خون نرمال  

ortho- راست، قائم  orthodontics  شاخه اي از دندانپزشکی  در مورد اصالح

  دندان

pseudo- کاذب  pseudoplegia فلج کاذب  

Re- دوباره، پشت  reflux بازگشت، جریان رو به عقب  

  

  اشکال ترکیبی   حروف صدا دار و 

معموال ( در اشکال ترکیبی وقتی یک پسوند با حروف بیصدا به ریشه اي اضافه شود یک حرف صدا دار 

 logy–هنگامی که پسوند : مثال. بین ریشه و پسوند قرار داده می شود تا به تلفظ کمک کند ) oیک 

تصال یعنی عصب یا سیستم عصبی اضافه شود یک حرف صدادار ا neurبه ریشه  "مطالعه"به معنی 

  (neur+ o+logy= neurology)مطالعه سیستم عصبی . : دهنده افزوده می گردد

 ریشه هایی که داراي یک حرف صدادار اتصال دهنده هستند، بنام اشکال ترکیبی خوانده می شوند.  

  در صورتی که یک پسوند به  کلمه اي منتهی بهx  ، اضافه شودx  بهg  یا یکc اگر . تغییر می کند

،  به معنی گلو   pharynxمانند . تغییر می کند   gبه  xحرف بیصدا باشد  xقبل از 

pharyngeal  به معنی مربوط به گلو.  

  اگر قبل ازx  حرف صدا دار باشدx  بهc بنابراین . تغییر می کندthorax ) می شود ) قفسه سینه

thoracotomy  به معنی برش به داخل قفسه سینه.  
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  نیازبرخی اصطالحات مورد 

  اصطالحات جهت

  اصطالح انگلیسی  اصطالح فارسی  اصطالح انگلیسی  اصطالح فارسی

 Proximal  نزدیک به مرکز Anterior  قدامی، جلویی

 Distal  دور از مرکز Posterior  خلفی

 superior  فوقانی medial  میانی

 inferior  تحتانی Lateral  کناري، پهلویی

 external  خارجی internal  داخلی

  اصطالحات مربوط به بیماري

  اصطالح انگلیسی  اصطالح فارسی  اصطالح انگلیسی  اصطالح فارسی

خوش خیم                            

  

Benign انتشار سلولهاي بدخیم  Metastasis 

 Pathogen  بیماري زا              Carcinoma  سلولهاي سرطانی

وارد شدن یک ارگان به داخل 

  فضاي غیر طبیعی 

Hernia 
  

تومور ناشی ازبافت  همبندي     

  

Sarcoma 

 Pus  چرك   Malignant  بدخیم

 Chronic  مزمن وطوالنی مدت             Acuteحاد، ناگهانی و کوتاه مدت                

وجود میکروب یا سم انها 

 درخون              

  

Sepsis        صدمات واره به بدن  Trauma 

خارج شدن مواد از عروق خونی  Effusion  فرار مایع به یک حفره      

  به علت آسیب 

  Exudate 

 Etiology  علت بیماري        Idiopathic  ناشناخته

ایجاد یک راه غیر طبیعی در 

  بین دو ارگان     

Fistula سفت شدن 

  

Induration  
 

 Prolapse  افتادن یک عضو یا یک قسمت Biopsy  بافت هاي بدن نمونه برداري از
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  اختصارات پزشکی 

HL Heparin Luck هپارین الك 

v/s Vital Sign عالئم حیاتی  

BP Blood Pressure فشار خون 

T Temperature درجه حرارت 

P Pulse نبض 

BS Blood Sugar قند خون 

FBS Fast Blood Sugar قند خون ناشتا 

inj Injectable,inject(ion) قابل تزریق، تزریق کردن 

Ax Auxiliary زیر بغل 

I.V Intravenous ز طریق وریدا  

I.M Intramuscular درون عضالنی 

S.C Subcutaneous زیر جلدي 

S.L Sub lingual زیر زبانی 

SBP Systolic blood pressure فشار خون سیستولیک 

BMI Body Mass Index شاخص توده بدن 

HTN Hypertension(-sive) افزایش فشار خون 

I.D Intra dermal داخل جلدي 

N.G Tube Nasogastric Tube معده اي - لوله بینی  

ETT Endo Tracheal Tube لوله داخل ناي 

ETT Exercise Tolerance Test تست تحمل ورزش 

PRN Pro-Ri-Nata(L) as required در صورت نیاز 

D.c Dis Continue عدم پیگیري 

q.s Quantum sufficit(L) as much as will 
suffice 

کافی) مقدار(به اندازه  

N&V Nausea and Vomiting تهوع و استفراغ 

NPO Non per oral از راه دهان چیزي نخورد 

AM ante meridiem(L) before noon قبل از ظهر 

MD Median Day روز) وسط(میانه  

MN Median Night شب) وسط(میانه  

PM Post  morning بعد از ظهر 

OR Operating Room اتاق عمل 

Amp Ampoule آمپول 

Tab Tablet قرص 

syr syrup شربت 
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Bd/BID Bis die(L)twice a day دو بار در روز 

qh quaque hora(L) every hour هر ساعت 

qid Quarter in die(L) four rimes a day چهار بار در روز 

Tds/TID Ter die sumendum(L) tobe taken three 
times a day 

 روزي سه بار

qhs quaque  hora somni (at bedtime) هر شب 

QOD every  other day یک روز درمیان 

LP Lumbar  punctare پونکسیون کمري 

N.S Normal Saline نرمال سالین 

CPR Cardio Pulmonary Resuscitation احیاء قلبی ریوي 

CBR Complete Bed Rest استراحت مطلق  

RBR Relative Bed Rest استراحت نسبی 

ENT Ear,Nose and Throat گوش، حلق و بینی 

CXR Chest X-Ray رادیوگرافی قفسه سینه 

EEG Electro encephyhography نوار مغزي 

CTs Computer tomography scan  توموگرافی کامپیوترياسکن  

MRI magnetic resonance  Image  تصویر براداري بوسیله میدان

 مغناطیسی

EMG Electro mylography الکترومیلوگرافی 

CSF Cerebral spinal fluid مایع مغزي نخاعی 

TPN Total parenteral  nutrition تغذیه کامل وریدي 

KVO Keep vein open باز بودن رگ 

BS Bowel sound صداهاي روده 

HTN Hypertention باال بودن فشار خون 

KUB Kidney urethra bladder x-ray رادیوگرافی کلیه حالب و مثانه 

LOC Level of consciousness سطح هوشیاري 

MOM Milk of magnesia شیر منیزیم 

PPD Purified protein derivatives مشتق پروتئین تخلیص شده 

DX DIAGNOSIS تشخیص 

LLQ Left lower quadrant ربع تحتانی چپ شکم 

LUQ Left upper quadrant  ربع فوقانی چپ 

RLQ right lower quadrant ربع تحتانی راست 

RUQ Right upper quadrant ربع فوقانی راست 

OPD Out patient dept سرپایی 

EMS Emergency Medical Service هاي پزشکی خدمات فوریت  

ER Emergency room اورژانس 
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LOC Low/lose of conciseness 

Level of conciseness 

  کاهش سطح هوشیاري

  سطح هوشیاري

GCS Glasgow  coma  score جدول تماسی گالسکو  

SCI spinal  cord  Injury آسیب نخاعی  

HT head  Trauma ضربه مغزي  

MT Multiple    Trauma  متعددضربه  

EDH Epidural  Hematoma هماتوم اپیدورال  

SDH subdural  Hematoma هماتوم زیر اپیدورال  

SAH sub  arachnoids  Hemorrhage خونریزي تحت عنکبوتیه  

IVH Intraventricular  hemorrhage خونریزي داخل بطنی  

ICP intra  cranial pressure فشار داخل جمجمه 
dt Diphtera & tetanus toxides توکسوئید دیفتري و کزاز 

PUD Peptic ulcer disease بیماریهاي زخم گوارشی  

GIB Gastro intestinal bleeding خونریزي دستگاه گوارش  

HBV Hepatitis B virus ویروس هپاتیت بی  

TB tuberculosis سل  

GERD Gastro esophageal reflux disease  به مريبیماري رفالکس معده  

TIA Transit  ischemic attack حمله ایسکمیک مغزي  

UTI Urinary tract infection عفونت مجاري ادراري  

DVT Deep Venous Thrombosis وریدي عمقی) تشکیل لخته(ترومبوز 

DM Diabetes   mellitus دیابت ملیتوس  

IDDM insulin  dependent  diabetes  mellitus به انسولین دیابت وابسته  

NIDDM noninsulin  dependent  diabetes  
mellitus 

  دیابت غیروابسته به انسولین

DKA Diabetic keto acidos کتو اسیدوز دیابتی  

AML Acute myeloblastic leukemia لوکمی میلوبالستیک حاد 

ALL Acute lymphoblastic leukemia لوکمی لنفوبالستیک حاد 

IBD Inflammatory bowel disease بیماریهاي التهابی روده 

Fx Fracture شکستگی 

BPH Benign Prostatic Hypertrophy بزرگی خوش خیم پروستات 

TUR Transurethral resection(of prostate)  از طریق ) پروستات(عمل برداشتن

 پیشابراه

ESWL Extra corporeal shock wave lithotripsy  سنگ شکن با موج خارج از بدن 

OD oculus  deater (right eye) چشم راست 

OS oculus sinister(lefteye) چشم چپ 

OU oculin  unitas(both  eyes) هر دو چشم 
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FHR Fetal Heart Rate میزان ضربان قلب جنین 

PCO polycystic  ovary تخمدان پلی کیستیک 

VB vaginal Bleeding خونریزي واژینال 

GA Gestational age سن حاملگی 

FM Fetal movement حرکات جنین 

FEW Fetal estimate weight تخمین سن جنین 

LMP Last menstrual period آخرین بار پریودي 

D&C Dilatation &curettage کورتاژ 

IUFD Intra uterus fetal death مرگ درون رحمی نوزاد 

IUGR Intra utrian growth retardation عقب افتادن رشد درون رحمی 

NST Non stress test تست بدون استرس 

BPD Bi parietal diameter قطر بین استخوانهاي پریتال 

NVD Normal vaginal delivery زایمان طبیعی 

PROM Preterm/prolong rupture of membrane آبطوالنی کیسه / پارگی زور رس  

VE Vaginal exam معاینه واژینال 

LP Labor  pain درد زایمان 

PLP Premature labor pain درد زود رس زایمانی 

TTN Transient  Tachypnea  of the newborn تاکی پنه زود گذرنوزادي 

GE Gastroenteritis  اسهال 

F.C Febrile convulsion تب و تشنج 

AOM Acute  otitis  media عفونت حاد گوش میانی 
RDS Respiratory  distress syndrome سندرم زجریادیسترس تنفسی 

URI upper  respiratory  infection عفونت تنفسی فوقانی 

UTI urinary  Tract  infection عقونت مجاري ادراري 

HRAD Hyper  Reactive airway  disease  هواییحساسیت بیش از حد راههاي  

CP cerebral  palsy/chest pain درد قفسه سینه - فلج مغزي  

HTN Hypertension باال بودن فشار خون 

FTT Failure to Thrive عقب ماندگی رشدي 
UDT Undescending testis پایین نیامدن بیضه ها 

CKD Chronic kidney disease بیماري مزمن کلیه 

GFR Glummeral filtration rate سرعت فیلتراسیون گلومرولی 

R/O Reverse osmoses اسمز معکوس 

ESRD End stage renal disease مرحله آخر بیماریهاي کلیوي 

ARF Acute renal failure نارسایی حاد کلیه 

CRF Chronic renal failure نارسایی مزمن کلیه 

ATN Acute tubular necrosis  توبولینکروز حاد  
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RF Renal failure نارسایی کلیه 

UFR Ultra filtration rate میزان اولترا فیلتراسیون 

CAPD Continuous ambulatory peritoneal 
dialysis 

 دیالیز صفاقی مداوم

CCPD Continuous cyclic peritoneal dialysis دیالیز صفاقی چرخه اي 

IPD intermittent peritoneal dialysis دیالیز صفاقی متناوب 

CVC Central venues catheterization کاتتر ورید مرکزي 

A-V Fistula Arteri o venues fistula فیستول شریان به ورید 


