
 نکات مهم استخراج شده از اطلس مریل

 1. پَزیطي دادى دلیك جوجِ بِ فْن واهل لٌذهارن ّا )هثل خغَط ٍ هماعع( هرتبظ است.  

. اختالف زاٍیِ ی بیي خغَط جوجوِ:2  

-) between OML & IOML= 7 degree 

-) between OML & GML (or) SOML= 8 degree 

 

ضىل استاًذارد است اگرچِ تعذاد زیادی ّن دارای تفاٍت . جوجِ ی بیطتر افراد دارای یه 3

 ّایی ّستٌذ.

د از هیذساجیتال 47در یه جوجِ ی ضاخع )استاًذارد( هثلت ّای پترٍس دارای زاٍیِ ی ( -

 پلیي ّستٌذ.



( در براویسفالی وِ جوجِ از حذ استاًذارد وَچىتر است در ٍالع از جلَ بِ عمب وَچه، از -

ىس تا لاعذُ ی جوجوِ ون عوك است. در ایي گًَِ جوجِ ّا ساختار ّای عرفیي پْي ٍ از ٍرت

داخل جوجِ باالتر از خظ ای.اُ.ام.ال لرار گرفتِ ٍ هحَر عَلی اًْا جلَتر از حذ استاًذارد لرار 

درجِ(.54دارد ٍ هثلث ّای پترٍس زاٍیِ ی بسرگتری ًسبت بِ هیذساجیتال پلیي هیسازًذ)  

دراز ٍ از عرفیي وِ جوجِ از جلَ بِ عمب dolichicephaly) ( ( در جوجِ ی دٍلیىَسفالی-

ٍ هحَر  IOMLباریه ٍ از ٍرتىس تا لاعذُ عویك است ٍ ساختار ّای داخل جوجِ پاییي تر از 

 درجِ(. 44عَلی اًْا ووتر رٍبِ جلَ است ٍ زاٍیِ ی هثلث پترٍس باریىتر از حذ ًرهال است)

 

 

جوجِ ی سالن در همایسِ با جوجِ ّای اسیب دیذُ بِ  . دیذى رادیَگرافی ّای ًواّای یه4

 تطخیع ووه هیىٌذ.



بِ چْار چیس بستگی  (upright)ٍ ایستادُ یا ًطستِ  (recumbent). استفادُ از حالت خَابیذُ 5

 دارد:

. ایٌىِ حالت 4. ترجیح پرتَ ًگار یا رادیَلَشیست  3. سي ٍ ضرایظ بیوار  2. ٍجَد تجْیسات  1

upright َّا در سیٌَس ّای پارا-تطخیػی را باال ببرد هاًٌذ ًطاى دادى سغَح هایع ارزش- 

 ًیسال.

. سَء حالت دّی بذى باعث تىرار ازهایطات جوجِ هیطَد. تىٌَلَشیستْا اى لذر رٍی حالت 6

بیوار هتوروس هیطًَذ وِ فراهَش هیىٌٌذ وِ سر بیوار بِ بذى اٍ  (positioning)دّی 

یوار بِ خَبی حالت دّی ًطَد بِ عضالت گردى بیوار فطار زیادی ٍارد اتػال دارد! اگر بذى ب

 هیطَد وِ هاًع از جْت گیری غحیح بیوار هیطَد ، بِ خػَظ در حالت خَابیذُ...

 . بعضی از راٌّوایی ّا برای واّص فطار بر بیوار ٍ تسْیل جْت دّی:7

ًمغِ ی هروسی سَراخ هگٌَم ( برای جلَگیری از چرخص بِ عرفیي، بایذ هحَر عَلی گردى، -

 را لغع وٌذ.

( بایذ اًذام ّای باال اهذُ )از تخت فاغلِ گرفتِ( هثل: ضاًِ یا لگي تَسظ بالطت یا ویسِ -

 ی ضٌی هحافظت ضَد.

بایذ زیر سیٌِ ی بیوار از  asthenic & hyposthenic)( برای تػَیربرداری از افراد الغر )-

 ّای گردى ووی باال بیایذ.بالطته استفادُ وٌین تا سغح هْرُ 



 

 

 با لرار دادى پذ زیر سر بیوار، سر اٍ را باال هیاٍرین. (obese)( برای افراد خیلی چاق -

 

 

، زیر سر بیوار از پذ OML( در بیواراى چاق ٍ چالالَ )ضاًِ ّای گرد دارًذ( برای عوَد وردى -

باضذ، پذ زیر پیطاًی لرار هیگیرد ٍ اگر بیوار در حالت   PRONEاستفادُ هیىٌین اگر بیوار 

SUPINE  .باضذ پذ زیر استخَاى اوسیپیتال لرار هیگیرد 



 

 ، پذ را زیر سیٌِ ی بیوار لرار هیذّین.OML(در بیواراى  الغر برای عوَد وردى -

  

 گرفتِ ضَد. 34*24. ّوِ ی عىس ّای جوجِ بایذ در واست 8


