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  مقدمه
  

  
  

که وجود آن در هر بخـش   ترالی اورژانس از جمله تجهیزاتی است
یک بیمارستان، درمانگاه و یا هر مرکز درمانی الزامی است. تعـداد  

هاي مختلف و ازجملـه   بسیار زیاد پذیرش موارد اورژانس در بخش
خصوص پرستاران را بـا چـالش   ها، پرسنل درمانی بهبخش فوریت

هـاي   کند که سـطح بـاالیی از دانـش و مهـارت     بزرگی مواجه می
 ساعت اول پس از پذیرش در اورژانس، 24کند.  بالینی را طلب می

که حیـات  طوري، بهباشدفوري می يبیمار نیازمند ارزیابی و اداره
  موفق در اولین دقایق بستري بستگی دارد. ياین بیماران به اداره

گویی به ضروریات یادشـده و  پاسخ ،هدف از نگارش این کتاب
  شود.که در این رهگذر احساس می برآوردن نیاز وافري است

کـه تـاکنون کتـابی جـامع و کامـل در مـورد       با توجه به ایـن 
ها به چاپ نرسـیده  اقدامات الزم در موارد فوریت يچگونگی ارائه

اقـدامات اورژانسـی،    ياست، در این کتاب سعی شده است کلیـه 
صـورت  ها و مسائل و داروهاي موجود در ترالی اورژانس بـه فوریت

هـاي  هـا، مراقبـت  کـارگیري آن هب يمل شرح داده شده و نحوهکا
  ها توضیح داده شود.قبل و بعد از آن

یک منبع  يهئکتاب راهنماي ترالی اورژانس با هدف تهیه و ارا
 ،هاي پزشـکی، پیراپزشـکی   و مرجع دقیق اطالعات براي تمام گروه

 ق عمـل اتا هايو تکنسین کارشناسان خصوص پرستاران، ماماها، به
هـا و مراکـز   هـا و پرسـنل بیمارسـتان   هوشبري، تکنسین فوریت و

کـه در فصـل اول و   طـوري درمانی به رشته تحریر درآمده است؛ به
هـا،  دوم مشخصات ترالی اورژانس، داروها (به ترتیب اولویت)، سـرم 

طور هاي قبل و بعد از آن بهها، عوارض، مراقبتموارد استفاده از آن

 ـ نُهـ 



ده شده است. در فصل سـوم اقـدامات الزم جهـت    کامل توضیح دا
احیاي قلبی ـ ریوي شامل احیاي قلبی ـ ریوي پایـه و پیشـرفته و     

  رسـانی، عـوارض ناشـی از   وسایل اکسـیژن  يدر فصل چهارم کلیه
ـ   ها، موارد استفادهآن کـارگیري  ههر یک از این وسایل و تکنیـک ب
الئـم حیـاتی   ها توضیح داده شده است. در فصل پنجم کنترل عآن

هاي مختلف کنترل درجه حرارت، نبض و فشار خون و شامل روش
گـذاري بینـی بـه معـده و     هاي لولهدر فصل ششم و هفتم تکنیک

هاي حین و بعد از همچنین سونداژ ادراري با توضیح کامل مراقبت
  آن در بیماران زن و مرد شرح داده شده است. 

ي عمیـق  امحتـو البته هدف صرفاً چاپ یک کتاب درسی با 
باشـد و میـزان   عنوان راهنما مـی این کتاب به که نبوده است، چرا

دوز تجویزي هر دارو در هر بیمار و بسته بـه شـرایط هـر بیمـار و     
متغیـر خواهـد    ،خصوص طبق نظر پزشک معالجهمرکز درمانی و ب

هـا و شـرایط    همچنین در مورد اقدامات اورژانسـی نیـز روش   بود.
آموزش رایج اقدامات  يهدهند یی را که نشانها و نظارت مراقبت

دهد و بسته به شرایط بیمـار و نظـر    ه میئباشد، ارا اورژانسی می
  گردد.اقدامات مربوط به آن موقعیت اجرا می ،پزشک معالج

  

  مؤلف

 ـ دهـ 



  گفتارپیش
  
  

ش ود آ ش    ا دا
ش در دل آ   ا ا

یدن د   ...ی با
  

راهنمـاي ترالـی   "پـنجم کتـاب    خداي را سپاس که توفیق چـاپ 
 ،ایـن مهـم   ،را نصیب این جانب نموده است. بدون شک "اورژانس

حمایـت اسـاتید، دانشـجویان، پرسـنل زحمـتکش       يجز در سایه
نگر و همکاران ویژه مدیریت محترم نشر جامعههسیستم درمانی و ب

  . نبوددشان ممکن نارجم
  ،یاورژانسـ  نیمـارا هنگـام بـه ب  و بـه  یفیـت کخدمات با يارائه

 یـایی پو بـه  باشد. بـا توجـه  ینظام سالمت م يجمله اهداف واال از
مستمر اسـتانداردها،   یروزرسانو به يبازنگر ین،تدو یفیت؛مفهوم ک
در چاپ مجدد کتاب راستا  یناست. در ا يضرور اورژانس در بخش

  آخـرین  بـر اسـاس   ی کتـاب قبلـ  ينسـخه  ازنگريبسعی گردیده 
معاونـت  ستاندارد دارویـی بخـش اورژانـس    دستورالعمل ا ينسخه
  انجام گیرد.  1397مورخ زمستان  درمان

هـاي ارزشـمند   داز بازخور ،امید است در چـاپ مجـدد کتـاب   
  مند گردم.خوانندگان کتاب بهره يهمه

  مؤلف
  

 ـ یازدهـ 



1 
  
  ترالی اورژانسترالی اورژانس  مشخصاتمشخصات  

  
  
  
  
  

 انسژاوريترال 
  

   هـاي پزشـكي بايـد يـك ترالـي       در هر اورژانس و مركـز فوريـت
  اورژانس مجهز به داروها و تجهيزات مشروحه زير موجود باشد. 

  در هر بيمار و بسـته بـه شـرايط هـر     هر دارو ميزان دوز تجويزي
  اهد بود.بيمار و طبق نظر پزشك معالج متغير خو

 شده بايـد جـايگزين گـردد و در    داروها و تجهيزات مصرف تمامي
ليسـت بـه مسـئول بعـدي     زمان تحويل هر شيفت مطـابق چـك  

بودن ترالي براي استفاده بايـد بـا   اورژانس تحويل داده شود. آماده
  .خط خوانا روي برچسب نوشته و نصب گردد

  
 انسژاورتراليتعريف 

  

متحرك است كه براي هدف حياتي احياي  ترالي اورژانس يك واحد
قلبي ـ ريوي طراحي شده است. اين ترالي با تمام داروها و ملزومات  

ريـوي قـبالً تجهيـز     ـ  مورد نياز تيم اورژانس در زمـان احيـاي قلبـي   
هاي استراتژيك بيمارستان يا  گرديده است. اين واحد متحرك در محل

  توقـف عمـل قلـب و ريـه    اورژانس قرار گرفته و قادر است در زمـان  
بر بالين بيمار آورده شده و توسط تيم اورژانس مورد استفاده  سرعتبه

  .يردگ قرار
  



  31  هاي ترالي اورژانسداروها و سرم    فصل دوم

o تر:شيرخواران و كودكان بزرگ )mg/kg/dose 2 -5/0(  ،خـوراكي 
IV، IM و تكـرار ايـن    سـاعت)  2قي هر (تكرار دوزهاي تزري

  .mg/kg 6حداكثر ميزان دوز  ،ساعت 6-24دوز  هر 
o :دوز اوليه  نوزادانmg/kg 1-5/0 خوراكي ياIV   و تكرار دوز

و  mg/kg/dose 6سـاعت. حـداكثر دوز خـوراكي     24-6هـر  
  .mg/kg/dose 2وريدي 

 ادم حاد ريه.  
 يپرتانسيوناه:  

o بالغين :mg80-20 خوراكي (حداكثر دوز  دو يا سه بار در روز 

mg600.(  
o بحران پرفشاري خون در كودكان بيشتر در نارسايي كودكان :

 mg/kg 1تـوان  شود. در اين موارد مـي حاد يا مزمن ديده مي
  خوراكي تجويز كرد. mg/kg2-1  وريدي يا

  رنالا علل رنال و پرهبنارسايي حاد اليگوريك كليه.  
 ن ادراركردبررسي توانايي كليه و در اسيدي.  
در بيمـاران دچـار آنـوري، ازتمـي،      ـ موارد منع مصرف و احتياط:7

مـاي  حساسيت بـه دارو، دوره شـيردهي، ك   اليگوري شديد، سابقه
  كبدي، اختالالت الكتروليتي.

 اطفـال، سـيروز كبـدي، سـندرم نفروتيـك، شـوك       موارد احتياط :
  .MIكارديوژنيك همراه با 

  ـ عوارض جانبي:8
 آنمي  ترومبوسيتوپني، لكوپني، تيت، آگرانولوسيتوز،: پانكراترينمهم

  آپالستيك، اختالل عملكرد كبدي، كاهش فشار خون ارتواستاتيك. 
 :يپوتانسيون وضـعيتي، اسيون، هشامل ضعف، دهيدراتا ساير عوارض 

 يپوكـالمي، سردرد، ها يي،اشتهايب ي،خونكم يالكسي،آناف يپوكالمي،ها
 ي،كرامـپ عضـالن   ن،سـيو ناپوتهاي يپومنيزيمي،هـا  ي،كلسميپوها

  .راش، تهوع
  ـ اقدامات پرستاري:9
  :تجويز دارو 

o است دارو همراه بـا   ممكن ،معده تحريك براي كاهش احتمال
  غذا داده شود.
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  دارويي:ـ اشكال 4
 F.C. Tab: 75 mg, 300 mg 

دارو سبب مهار اتصال آدنوزين  ـ فارماكوديناميك ـ مكانيسم اثر: 5
 هـا هاي پالكتي و در نتيجه مهار تجمع پالكتفسفات به گيرندهدي
  شود.مي

  ـ مصرف برحسب انديكاسيون:6
 كردن عوارض آترواسكلروز در بيمـاران كم MI ،CVA   و عارضـه

  :عروقي حاد
o ن:بالغي mg 75  .يك بار در روز  
  

  .ثيري بر جذب دارو نداردأمصرف غذا ت
  

يـا سـاير اجـزاي     حساسيت به دارو ـ موارد منع مصرف و احتياط:7
فعال پاتولوژيك نظيـر: زخـم پپتيـك يـا     خونريزي  موارد، فرآورده

  اي.خونريزي داخل جمجمه
  ـ عوارض جانبي: 8
 خارش.خونريزي راش، ترين: شايع ،  
 ـ عالئم شبه آنف ض:ساير عوار وانزا، درد قفسـه سـينه، ادم، سـردرد،    ل

سرگيجه، سوء هاضمه، درد شكم، اسهال، تهوع، آرترالژي، پورپـورا،  
 يپركلسترولمي، عفونـت دسـتگاه  اپنه، سرفه، رينيت، افسردگي، هديس

  تنفس فوقاني.
  ـ اقدامات پرستاري:9
  :تجويز دارو 

o ًسـاس هسـتند و يـا    رين حيسپآدر بيماراني كه به  دارو عموما
  .شودنمايند، استفاده ميآن را تحمل نمي

o  در صورتي كه بيمار قرار است تحت عمل جراحي قرار گيرد و
روز  7اثر ضد پالكتي دارو مورد نياز نيست، كلوپيدوگرل بايـد  

  .قبل از جراحي قطع شود
o بيمار از لحاظ خونريزي و كبودي غيرعادي بررسي شود.  

 ات دارو:بررسي بيمار و اثر  
o دن خون وجود مدر هنگام مصرف اين دارو احتمال ديرتر بندآ

هايي كه ممكن است باعث آسـيب  دارد و بيمار بايد از فعاليت
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  معدیمعدی  ــگذاری لوله بینی ـگذاری لوله بینی ـییتکنیک جاتکنیک جا  

  
  
  
  
  

  گذاشتن لوله بيني ـ معدينحوه 
 (نازوگاستريك تيوب)

  

 اهداف  
 .تخليه محتويات معده و كاهش فشار معده و پيشگيري از استفراغ  
 ستشوي معده (الواژ).ش  
 .گرفتن نمونه از شيره گوارشي و ترشحات معده جهت آزمايش  
    دادن مواد غذايي و مايعات (گاواژ) در مددجوياني كه قادر بـه بلـع

  توانند كالري كافي دريافت كنند. نيستند و نمي

 بررسی  
 اي  كردن نـوع لولـه  شناسايي نياز به گذاشتن لوله معده و مشخص

  شود. كه بايد استفاده
  بررسي وضعيت ذهني و هوشياري بيمار و بررسي توانايي سـازگاري 

  فرد.
 هاي بررسي تاريخچه از نظر خونريزي بيني، انحراف بيني و جراحي 

  بيني.
 هاي بيني از نظر سايز، وجود زخم، انسـداد بينـي و    بررسي سوراخ

 .دفورميتي
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