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2.2. Study setting and population

All patients older than 15 years with nontraumatic headache were
potentially eligible. Inclusion and exclusion criteria were determined
before data collection and were based on the original study by Perry
et al [7]. Potentially eligible patients had a headache determined to be
sudden in onset, reaching maximal intensity within 1 hour. Patients
with head trauma within 7 days; new neurologic deficits; and any
prior history of cerebral aneurysm, SAH, hydrocephalus, cerebral neo-
plasm, or established recurrent headache syndromes were excluded.
Criteria for inclusion and exclusion aswell as a coding guide tomaintain
the uniformity of data abstraction and decrease the risk of introducing
bias in the process of patient selectionwere defined a priori and applied
by trained, closely supervised data abstractors (Appendix A).

2.2.  تنظیم مطالعه و جمعیت
ھمه بیماران مسن تر از 15 سال با سردرد nontraumatic واجد شرایط بودند. 
معیارھای ورودی و خروجی قبل از جمع آوری داده ھا بر مبنای مطالعه اصلی 

توسط Perry و ھمکاران [7] مشخص شد . بیماران دارای پتانسیل شرایط 
سردرد با شروع ناگھانی ، رسیدن به حداکثر شدت در عرض 1 ساعت تعیین 

می شوند. بیماران مبتال به ترومای سر ظرف مدت 7 روز؛ اختالالت عصبی 
جدید؛ و ھر سابقه آنوریسم مغزی، SAH، hydrocephalu ، نئوپالسم مغزی، یا 

استقرار سندرم سردرد مکرر، از مطالعه حذف شدند. معیارھای ورودی و 
خروجی و ھمچنین به عنوان یک راھنمای برنامه نویسی برای حفظ یکنواختی 

خالصه داده ھا و کاھش خطر ابتال به معرفی مغرضانه در فرایند انتخاب بیمار به 
عنوان یک رسم تعریف می شود و توسط آموزش اجرا می شود ، به صورت 

. (A ضمیمه) بسته تحت نظارت خالصه گیرنده داده ھا
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