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 نکات قابل توجه در تشخیص

خصوصیات درد-1
شروع درد :کی درد شروع می شود ؟بیشتر در صبح و یا در شب ؟–الف 

محل درد : با نشان دادن محل درد می توان علت را دانست، -ب
درد به اندام هاي دیگر انتشار یافته است؟خصوصیات و شدت درد و آیا -ج
طول مدت درد :درد سندرم روده تحریک پذیر ماه ها و یا سال ها طول می کشد .- د
چه چیزي باعث بدتر شدن درد می شود- ه
چه چیزي درد را آرام می کند- و
دقت در عالئم و نشانه ها از قبیل: تب، اسهال و یا خونریزي-ز

معاینات جسمی -2
آزمایش ها -3

آزمایشات شامل آزمایش خون، ادرار و عکسبرداري با استفاده از اشعه ایکس، رادیوگرافی و 
آندوسکوپی می باشد

جراحی براي بررسی حفره شکمی-4

 پزشک باید بداند

بگویید تا راحتموارد زیر را به پزشک
تشخیصرا شکم تر بتواند علت درد 

دهد؟
گیاهیکنید ،داروهایی که مصرف می

و یا شیمیایی 
اگر آلرزي (حساسیت )به دارو ،غذا و یا

گرد وخاك دارید .



را داروهایی
شکم درد کاهشکه براي 
مصرف کرده اید .

یا قلبی وبیماريدیابت ،اگر داراي
دیگر بیماریها هستید 

. اگر قبال عمل جراحی داشته اید
 عکسبرداريآزمایشاتی را که انجام داده اید :مثل کولونوسکوپی،

با اشعه ایکس و غیره 
. اگر قبال در بیمارستان بستري بوده اید
. اگر قبال در اعضاي خانواده شما کسی دچار این عالئم بوده است
 روده اي در خانواده شما وجود دارد –اگر سابقه ابتال به بیماري هاي معدي
 اگر الکل مصرف میکنید و یا سیگار می کشید
 بروز درد چه موقع بوده است ؟اولین زمان
درد چند مدت یک بار بروز می کند ؟
آیا درد به طور ناگهانی شروع می شود ؟
شدت درد چقدر است؟
علت درد چیست و چه چیزي آن را بدتر و یا بهتر می کند؟
خصوصیات درد چیست؟ تیز، مبهم، سوزنده، فشاري و یا ثابت؟
هال، تهوع و یا احساس ضعف می باشددرد همراه با تب، لرز، عرق کردن، اس.

 درمان

انتظار نداشته باشید که در همان اولین مراجعه به پزشک، بیماري شما تشخیص داده شود.

مراجعات متعدد و آزمایشات مختلفی براي تشخیص دقیق الزم است.

پزشک ممکن است قبل از تشخیص، به شما دارویی دهد.

 خودسرانه داروهاي گیاهی و یا مکمل ها باید داروهاي تجویز شده را مصرف کنید و از مصرف
.خودداري کنید




