
1 
 

 

 

 مرکز آموزشی درمانی ولیعصر)عج(

 واحد آموزش دفتر پرستاری

 

 

: درمان و  داروهاي با هشدار باال

 مراقبتهای پرستاری

High Alert Medication 

(Management and Nursing care) 

 

 

)کارشناس ارشد پرستاری(سلیمان نژاد اله نعمت  تهيه و تنظيم :      

 کمال بابایی )کارشناس ارشدکتابداری و اطالع رسانی پزشکی(                         

           



2 
 

 

 :مقدمه

باعث مرگ  به اشتباه مورد استفاده قرار می گیرند،  "داروهای با هشدار باال"از دیدگاه انستیتیو خدمات ایمن دارویی زمانی که 

شایع نباشد ، لیکن  درمصرف و تجویز این داروهایا آسیب شدید بیماران می شوند. اگر چه ممکن است میزان تکرر خطا 

قابل جبران و بازگشت است. این  عوارض و سکل به جای مانده ناشی از خطاهای دارویی برای بیماران بسیار شدید، پایدارو غیر

اشاره نمود، بیشتر انسولین و آرام بخش ها  به داروهای ضد انعقاد، نارکوتیك ها، اوپویید ،داروها که می توان از میان آن ها، 

کاردی بوده که هر یك از این  -دلیریوم، لتارژی و برادی تؤام با عوارضی نظیر کاهش فشارخون، خونریزی، کاهش قند خون،

 ند.ناپذیر را برایبیماران باعث گرد عوارض می توانند آسیب و ضرری جبران

 

 

 "باال هشدار با هاي دارو" لیست

 درمانی شیمی داروهای .1

 هپارین انفوزیون .2

 آرگاتروبان انفوزیون .3

 (زیرجلدی مستمروتزریق انفوزیون)انسولین .4

 اپیدورال مستمر،انفوزیون انفوزیون) هانارکوتیك .5

 عصب موضعی بلوك و  اسکالن اینتر جمله از شود تزریق اپیدورال پمپ طریق از که دارویی هرگونه .6

 زیرجلدی-وریدی( رمودولین) 8تریپروستینیل و وریدی( فلوالن) اپیپروستئنول .7

 (ATP) زالآلتپ-ترومبولیتیك مستمر های انفوزیون .8
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 حرفه متخصصین طریق از واصله گزارش  772  اساس بر را"باال هشدار با های دارو "تلیس ،"یداروی نایم انستستیوخدمات"

  نماید: می اعالم ذیل شرح به ، شده انجام تحقیق طی در2112 فوریه تا2111  اکتبر طی در بالینی کادر و کارورزان ، ای
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 مروری بر تعدادی از داروهای با هشدار باال

 آدرنرژیک داروهای

 و عمل محل اساس بر متعددی درمانی های استفاده که هستند اندوژنوس و  اگزوژنوس مواد از بــزرگی گروه ها، آدرنرژیك

 .دارند رسپتورها بر آنها اثرات

 عمل مکانیسم

 نامیده سمپاتومیمتیك یا آدرنرژیك های آگونیست همچنین و کنند می تحریك را سمپاتیك اعصاب سیستم ها آدرنرژیك

 تقلید را شوند می نامیده ها آمینی کاتکل عنوان به که نفرین اپی و نفرین نوراپی ترانسمیترهای و نور اثرات که چرا.  شوند می

 .کنند می

( دوپامین و نفرین نوراپی ، نفرین اپی مثل) اندوژنوس مواد به شکل و کنند می ایجاد سمپاتومیمتیك پاسخ ها آمین کاتکل

 (. افرین فنیل و دوبوتامین ، ایزوپرترنول مثل) صناعی مواد هم و هستند

 دارویی اثرات

 ، شوند می عروقی انقباض موجب ، کنند می تحریك را خونی رگهای صاف عضالت در آلفا گیرنده آدرنرژیك داروهای که وقتی

 انسولین شدن آزاد کاهش ، مردان انزال ، مثانه و رحم انقباض ، ای روده معدی صاف عضالت شلی موجب دیگر های محل در

 .میشود چشم شدن وگشاد چشم مژگانی های ماهیچه انقباض ،

 .میشود ای روده معدی وانبساط برونش شدن گشاد موجب ، آدرنرژیك داروهای وسیله به آدرنرژیك دو بتا رسپتورهای تحریك

 هدایت سیستم و میوکارد در آدرنرژیك یك بتا رسپتورهای.  شود می موجب را قلب تحریك آدرنرژیك یك بتا گیرنده تحریك

 شوند می تحریك آدرنرژیك داروهای وسیله به ها گیرنده این وقتی. دارند وجود بطنی دهلیزی و دهلیزی سینوسی گره ، قلب
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 گرة از هدایت افزایش و( مثبت کرونوتروپیك اثر)  قلب ضربان افزایش ،( مثبت اینوتروپیك اثر) انقباض قدرت افزایش موجب ،

 .شوند می(  مثبت درموتروپیك اثر) بطنی دهلیزی

 . شود می رنین ترشح افزایش موجب کلیه در و گلیکوژنولیز موجب کبد در آدرنرژیك دو بتا رسپتور تحریك

 آدرنرژیک  آنتاگونیست داروهای

 که دارد وجود آدرنرژیك گیرنده پنج. کند می مهار را آدرنرژیك های گیرنده عملکرد که دارویست آدرنرژیك ی آنتاگونیستدارو

. هستند β3 و β1 ، β2 های گیرنده شامل که هستند( β) بتا آدرنرژیك های گیرنده گروه، اولین. شوند می تقسیم گروه دو به

 ، قلب نزدیکی در آدرنرژیك های گیرنده. هستند α2 و α1 های گیرنده شامل و است( α) آلفا های گیرنده شامل دوم گروه

 قرار عروقی صاف عضله روی بر که دارند وجود آدرنویی-α های گیرنده همچنین. دارند قرار گوارش دستگاه و ها ریه ، ها کلیه

 .دارند

 .شود می استفاده عروقی قلبی های بیماری برای بیشتر آدرنرژیك های آنتاگونیست

 است شده ثابت .شود می استفاده باال خون فشار تسکین و خون فشار کاهش برای ای گسترده طور به آدرنرژیك های آنتاگونیست 

 .دهند می تسکین دارد ارتباط قلب ضربان با که را آنفارکتوس اندازه همچنین و قلبی سکته از ناشی درد ها آنتاگونیست این که

 درمان برای آدرنرژیك-آلفا های آنتاگونیست. دارد وجود آدرنرژیك های آنتاگونیست برای کمی عروقی قلبی غیر کاربردهای

 .شود می استفاده بیهوشی و مخدر مواد ترك عالئم وحشت، و درد اختالالت حالب، های سنگ

  است پروپرانولولپرمصرف ترین داروی این گروه 

پروپرانولول دارویی از دسته ی داروهای مسدودکننده ی گیرنده های بتا می باشد. این دارو که در درمان موارد متعدد و  

 .متنوعی کاربرد دارد، بر روی عملکرد قلب و عروق خونی اثر دارد

به نام گیرنده های بتا، با مسدود کردن آن فرمان پروپرانولول با اتصال به گیرنده های مخصوصی در سلول های قلبی و عروقی  

 .کاهش فعالیت قلبی را به اعصاب قلب منتقل می نماید

پس از دریافت این پیام عصبی، با کاهش ضربان قلب باعث منظم شدن ضربان قلب می شود، این عمل می تواند منجر به  

 .نظم قلبی کمك کندکاهش فشار خون در عروق خونی گردد و به پیشگیری از ضربان نام

به علت اینکه قلب با عملکرد این دارو انرژی کمتری مصرف می کند، می تواند به کاهش درد های قفسه ی سینه در آنژین  

های صدری کمك نماید و همچنین پروپرانولول می تواند در پیشگیری از حمالت قلبی به دنبال این درد های قلبی نیز موثر 

ز سکته های قلبی را کاهش دهد. البته امروزه داروهای جدیدتری نیز از این گروه تولید شده است باشد و مرگ و میر پس ا

 .ولی پروپرانولول همچنان جزء داروهای بسیار پرمصرف محسوب می شود

برای  پروپرانولول در موارد دیگر نیز می تواند گزینه ی مناسبی جهت درمان و پیشگیری بیماری باشد. از این رو این دارو 

کاهش عالئم فیزیکی ناشی از استرس مانند تپش قلب و لرزش بدن تجویز گردد. مشابه این عالئم در افراد مبتال به پرکاری 

 .غده ی تیروئید نیز دیده می شود و پروپرانولول به سرعت می تواند این عالئم را تسکین دهد

سر درد های عروقی یا میگرنی کنترل شده تجویز می گردد و می پروپرانولول همچنین به عنوان داروی رایجی در پیشگیری از  
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مشاهده شده که  .تواند گزینه ی مناسبی در افراد مبتال به میگرن که سایر درمان ها برای آنها مناسب نمی باشد، قرار گیرد

 .پروپرانولول تعداد دفعات حمالت میگرنی را کاهش می دهد

 هوشبری  داروهای

 می بیان خالصه بطور هم را وریدی داخل هوشبرهای. کنیم می بیان را یك هر مزیت و کرده بیهوشی داروهای بر مروری ابتدا

 . میکنیم بیان هم را اوپیوئیدها بالینی کاربرد ادامه در و دهیم می توضیح ها بنزودیازپین بالینی کاربردهای کنیم

 :استنشاقی هوشبرهای

 کمتر سمیت و بیشتر پایداری باعث که اند شده دار هالوژن فلور توسط کامل یا ناکامل صورت به نوین استنشاقی هوشبرهای

 .است آور فراموشی آثار و تحرکی بی داروها این عمومی و گیری اندازه قابل ویژگی. شود می

 :هالوتان* 

 خواص و پایین سمیت مطبوع، بوی بودن، اشتعال قابل غیر: شامل تر قدیمی هوشبرهای به نسبت هالوتان مزیت

 مصرف دنبال به آسا برق کبدی نکروز از هایی گزارش. داد می را سریعتر آمدن هوش به و القا اجازه که بود فارماکوکینتیك

 را جانکشنال ریتم و PAC موارد نفرین، اپی به میوکارد کردن حساس با هالوتان. است شده مشاهده بیماران در هالوتان

 .دهد می افزایش

 :فلوران متوکسی* 

. شد گرفته نظر در بالینی سودمند ویژگی یك عنوان به خون در دارو این باالی حاللیت میالدی 1۶61 سال در بار اولین برای

 می عمل از پس دوره در مداوم صورت به بیماران توسط درد حس عدم و آوری خواب باعث ها بافت در هوشبر طوالنی حضور

 .شود

 :انفلوران* 

 تواند می اما. نیست مرتبط کبدی سمیت با و کند نمی حساس ها آمین کاتکول به نسبت را قلب دارو این هالوتان خالف بر

 باعث هیپوکاپنی حضور در و باال های غلظت در تجویز صورت در خصوصا الکتروانسفالوگرام در را تشنجی فعالیت از شواهدی

 .شود

 :ایزوفلوران* 

 تند بوی. شود می خود از قبل داروهای با مقایسه در سریعتر آمدن هوش به و جراحی بیهوشی تر سریع شروع باعث دارو این

 .ساخت استفاده قابل غیر بیهوشی استنشاقی القای برای را آن دارو این

 

 :دسفلوران و وفلوران سو* 
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 سووفلوران سریع، القای سرعت علت به. دهند می را تر سریع آمدن هوش به اجازه و دارند کمتری حاللیت خون در داروها این

 .است کودکان در استنشاقی بیهوشی القای برای سودمندی داروی

 :نیترو اکسید* 

 مقاومت  N O. هستند مایع صورت به محیط دمای در استنشاقی هوشبرهای سایر ولی است گاز صورت به محیط دمای در

 .دهد می افزایش ریوی هیپرتانسیون به مبتال بیماران در خصوص به را ریوی عروق

    N O ولی دهند می کاهش را ای ضربه حجم و شریانی خون فشار دوز به وابسته صورت به استنشاقی هوشبرهای همه  

 .ندارد آن بر تاثیری

 .شوند می مغز خون جریان افزایش و سطحی وریدهای اتساع موجب استنشاقی هوشبرهای همه

 فشار کاهش موجب سیستمیك عروقی مقاومت کاهش با دسفلوران و ایزوفلوران و قلبی ده برون کاهش با انفلوران و هالوتان

 .شوند می خون

 :وریدی داخل هوشبرهای

 وریدی داخل هوشبرهای اما. است شده رایج نیز بیهوشی نگهدارنده جزء عنوان به وریدی داخل بیهوشی پروپوفول، معرفی با

( تحرکی بی و درد حس عدم فراموشی، آوری، خواب) مطلوب اثرات ایجاد نظر از هستند، دسترس در حاضر حال در که

 .شود می استفاده دارو چندین توسط متعادل بیهوشی از عموما بنابراین. نیستند آل ایده هوشبر داروهای

 :پروپوفول* 

 انتخابی است، شده استفاده نیز بیهوشی نگهداری طی در عالوه به. است بیهوشی القای برای شونده تجویز داروی بیشترین

 خواب عنوان به عمدتا( CNS) مرکزی عصبی سیستم در. است ویژه های مراقبت واحد و عمل اتاق در زایی رخوت برای رایج

( ICP) ای جمجمه درون فشار کاهس و مغزی خون جریان در کاهش باعث دارو این. ندارد درد ضد ویژگی و کند می عمل آور

 .شود می سیستمیك خون فشار کاهش باعث ها رگ کردن گشاد با همچنین چشمی، درون فشار و

 کولینرژیك آنتی از پیشگیرانه استفاده علیرغم سالم و بزرگسال افراد در پروپوفول تجویز از پس آسیستول و شدید برادیکاردی

 .است شده توصیف ها

 .شود می آپنه باعث القایی دوز یك از پس عمدتا و است قوی تنفسی مضعف یك پروپوفول

 آسم به مبتال و سالم افراد در تراشه گذاری لوله و بیهوشی القای از پس را سینه خس خس بروز میزان تیوپنتال با مقایسه در

 .دهد می کاهش

 

 :ها باربیتورات* 
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 تقسیم( متوهگزیتال) ها باربیتورات اکسی به یا( تیوپنتال) ها تیوباربیتورات به  بیهوشی القای در استفاده مورد های باربیتورات

 و نوع توسط اثر، شروع زمان و چربی در انحالل قابلیت نیز و تشنجی ضد و زایی رخوت آوری، خواب اثرات. شوند می بندی

 .شود می تعیین جایگزینی موقعیت

 القا، های دوز تجویز از پس که طوری به شوند، می دوز به وابسته صورت به مرکزی عصبی سیستم مهار باعث داروها این

 تحت باربیتال فنو بجز ها باربیتورات. ندارند درد ضد خواص داروها این. کنند ایجاد را عمومی بیهوشی تا زایی رخوت از قادرند

 .شوند می حذف کلیوی دفع طریق از تغییر بدون عمدتا فنوباربیتال. گیرند می قرار کبدی متابولیسم

 ای جمجمه درون فشار و مغز خون حجم و خون جریان کاهش باعث بوده، مغزی عروق قوی کننده تنگ ها باربیتورات

 .شوند می سیستمیك خون فشار کاهش همچنین

 جمجمه درون فشار افزایش درمان و وریدی داخل صورت به بیهوشی سریع القای ها باربیتورات اصلی بالینی کاربرد

 ..است

 عدم) بیهوشی القای باعث متوهگزیتال با تیوپنتال تجویز. است تر کامل و تر سریع آوری هوش متوهگزیتال تجویز از پس

 .کند تجربه را پیاز یا سیر طعم بیهوشی القای طی در است ممکن بیمار. شود می ثانیه 31 از کمتر در( هوشیاری

 :ها بنزودیازپین

 آنتا که است فلومازنیل نیز و لورازپام میدازوالم، دیازپام، شامل جراحی عمل حوش و حول در استفاده پر های بنزودیازپین

 .هاست بنزودیازپین انتخابی گونیست

 .است گستر پیش فراموشی و اضطرابی ضد اثرات داروها این اثرات ترین مطلوب

 انحالل قابلیت دهنده نشان و شود می دیده بیشتر دیازپام با تزریق از پس ترومبوفلبیت و وریدی داخل تزریق هنگام در درد

 .است آب در بنزودیازپین این اندك

 :ها بنزودیازپین بالینی کاربردهای* 

 :عمل از قبل زایی رخوت و درمانی دارو -۱

 میدازوالم. دارد کمتر عمل از پس زایی رخوت و بیشتر آوری فراموشی سریعتر، اثر شروع دیازپام با مقایسه در میدازوالم

 شود، می اضطرابی ضد اثرات و اطمینان قابل زایی رخوت باعث که است کودکان برای خوراکی داروی پیش پرکاربردترین

 به) است میدازوالم منظم جذب دارای و تزریق درد فاقد بنزودیازپین تنها. کند ایجاد آمدن هوش به در تاخیری اینکه بدون

 به است ممکن و داده افزایش را آنها تنفسی تضعیف زیادی میزان به ها بنزودیازپین از توام استفاده(. آب در بودن محلول علت

 .بیانجامد آپنه یا هوایی راه انسداد

 

 :بیهوشی وریدی داخل القای -۲
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 میدازوالم تجویز با توان می را عمومی بیهوشی شود نمی استفاده وریدی داخل القای داروی عنوان به عموما میدازوالم هرچند

 .کرد القا( وریدی داخل کیلوگرم بر گرم میلی3/1-1/1)

 القای برای بنزودیازپین تجویز بالقوه اشکال یك آمدن هوش به در تاخیر. شود می آغاز دیرتر میدازوالم با هوشیاری عدم اما

 .است بیهوشی

 :تشنجی فعالیت مهار -۳

 بی از ناشی تشنجی فعالیت رفع در اغلب( وریدی داخل کیلوگرم بر گرم میلی 1/1) دیازپام خصوصا ها بنزودیازپین اثربخشی

 .است موثر صرعی پایدار حمله و الکل ترك موضعی، های کننده حس

 :کتامین

 بیهوشی نام به که( کاتالپتیك حالت) ماند می باز آهسته نیستاگموس یك با بیمار های چشم کتامین، القایی دوز یك از پس

 .شود می شناخته انفکاکی

 و برونش گشادکنندگی سمپاتیك، عصبی سیستم تحریك شدید، دردی ضد خاصیت جمله از کتامین فرد به منحصر خواص

 .است ساخته وریدی داخل هوشبرهای برای مهم جانشین را دارو این ناچیز تنفسی تضعیف

 انتخابی را آن که ای شامه سخت خارج و رکتال خوراکی، عضالنی، داخل وریدی، داخل راه از توان می را کتامین عالوه به

 .است ساخته کنند، نمی همکاری که کودکانی و ذهنی مشکالت به مبتال بیماران در درمانی دارو پیش برای مفید

 :اتومیدیت

 افتاده، خطر به آنها میوکارد انقباضی قدرت که بیمارانی در خصوصا سریع وریدی داخل بیهوشی القای خاطر به اتومیدیت

 است ممکن و باالست درد بروز میزان اتومیدیت وریدی داخل تزریق طی در. هاست باربیتورات و پروپوفول برای جایگزینی

 تضعیف اثرات ماندن باقی احتمال و بوده سریع وریدی داخل منفرد دوز یك از پس شدن بیدار. شود وریدی آزردگی باعث

 که است موقعی از تر رایج عمل از پس استفراغ و تهوع و شود نمی دردی بی ایجاد باعث اتومیدیت. است اندك کنندگی

 .شود تجویز پروپوفول یا تیوپنتال

 :دگزمدتومیدین

 می استفاده ویژه مراقبتی شرایط در تهویه تحت و تراشه لوله دارای بیماران در مدت کوتاه زایی رخوت برای اولیه صورت به

 گذاری لوله طی در زایی رخوت ایجاد برای یا عمومی بیهوشی کمکی داروی یك عنوان به است ممکن عمل، اتاق در. شود

 .شود استفاده ای ناحیه حسی بی طی در یا بیداری حالت در نوری فیبر توسط تراشه

 هوش به که شود می باعث تنفسی تضعیف نداشتن خاطر به دگزمدتومیدین توسط ی درد ضد و زایی رخوت اثرات ایجاد

 .شود تسهیل عمل از پس شرایط به بیماری انتقال و آمدن

 اوپیوئیدها
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 اوپیوئید های گیرنده به که صناعی چه و طبیعی چه( زاد برون) اگزوژن مواد همه توصیف برای که است اصطالحی اوپیوئید

 .رود می کار به کنند، می ایجاد( مورفینی شبه) آگونیستی اثر و شوند می متصل

 :اوپیوئیدها بالینی کاربرد

 دردی بی -1

 قلبی بیماران در بیهوشی نگهداری و شروع -2

 سمپاتیك مهار -3

 بیهوشی سطح حفظ برای کمکی داروی -4

 :نخاعی -مغزی محور اوپیوئیدهای جانبی عوارض

 عفونت شدن فعال مرکزی، عصبی سیستم تحریك زایی، رخوت تهویه، تضعیف ادراری، احتباس استفراغ، و تهوع حالت خارش،

 آب احتباس جنسی، عملکرد اختالل نهفته، ویروسی های

 تهویه تضعیف موجب شکم و سینه قفسه عضالت در اسپاسم ایجاد با اوپیوئیدها دارد، زیاد عمق و کم سرعت اوپیوئیدی تنفس

 .افتد می اتفاق علت همین به آنها از ناشی مرگ. شوند می ریوی

 تون اوپیوئیدها. است اشتباه قابل صدری آنژین با که شوند می صفراوی کولیك و صفراوی عضالت اسپاسم موجب اوپیوئیدها

 .شوند می ادرار و گوارش دستگاه تخلیه در تاخیر موجب کرده، زیاد را مثانه و اودی پیلور، اسفنکتر

 اوپيوئيد های آگونيست

 :مورفین* 

 اثر.است ساعت 4 حدود آن اثر مدت طول. کند می تمرکز قدرت کاهش و زایی رخوت سرخوشی، دردی، بی ایجاد انسان در

 در مورفین( . پیشگیرانه دردی بی) شوند تجویز دردناك تحریك از قبل اوپیوئیدها که است تر برجسته همه از زمانی درد ضد

 دقیقه 31 تا 15 حدود وریدی داخل تجویز از پس حداکثراثر. شود می تجویز وریدی داخل صورت به جراحی عمل حوالی

 .است

 :مپریدین* 

 به منحصر صورتی به( پتیدین) مپریدین. دارد آتروپین به شبیه خفیف اسپاسم ضد اثر و است آتروپین شبیه ساختاری نظر از

 برخالف. است مورفین معمول دوزهای از شدیدتر و تر شایع وضعیتی هیپوتانسیون. است موثر عمل از پس لرز مهار در فرد

 .دهد افزایش را قلب ضربان است ممکن اما میکند ایجاد برادیکاردی ندرت به مورفین

 .است فرد به منحصر اوپیوئیدها میان در اثر این که دهد می کاهش را میوکارد انقباضی قدرت مپریدین باالی دوزهای

 :فنتانیل* 
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( وریدی داخل کیلوگرم بر میکروگرم 2 تا 1) آن اندك دوزهای. است مورفین از تر قوی بار 125 تا 75 درد ضد یك عنوان به

 در نیاز مورد بعدی اوپیوئید میزان است ممکن دردناك، جراحی تحریك از قبل آن تزریق. شود می تزریق دردی بی ایجاد برای

 (پیشگیرانه دردی بی. )دهد کاهش را دردی بی ایجاد برای عمل از پس دوره

 .رود می کار به جراحی بیهوشی ایجاد برای تنهایی به( وریدی داخل کیلوگرم بر میکروگرم 151 تا 51) فنتانیل زیاد دوزهای

 :سوفنتانیل* 

. است فنتانیل از شدیدتر آن از ناشی برادیکاردی و تهویه تضعیف. است فنتانیل از بیشتر برابر 11 تا 5 آن دردی ضد قدرت

 .سازد می دشوار را ها ریه تهویه که کند ایجاد اسکلتی عضالت سفتی است ممکن آن زیاد دوزهای از استقاده

 

 :آلفنتانیل* 

 شروع آن فرد به منحصر مزیت یك. دارد فنتانیل سوم یك اندازه به اثری مدت طول و دهم یك تا پنجم یك اندازه به قدرتی

 .است وریدی داخل تجویز از پس سریعتر اثر

 :فنتانیل رمی* 

 کیلوگرم بر میکروگرم 1) آن تجویز با. باشد مفید است ممکن است، مطلوب گذرا صورت به درد ضد اثر یك که بیمارانی در

 تا 15/1 عمومی بیهوشی درد ضد جزء عنوان به توان می. کرد القا را بیهوشی توان می ثانیه ۶1 تا 61 طی در( وریدی داخل

 استفاده مطلوب، نا اثرات از سریع بهبودی قابلیت با زایی رخوت روش یا وریدی داخل دقیقه در کیلوگرم بر میکروگرم 1/2

 .کرد

. شود تجویز اثر طوالنی اوپیوئید یك باید بیمار شدن بیدار موقع در دردی بی از اطمینان برای آن، انفوزیون پایان از پس

 متناوب صورت به فنتانیل رمی تجویز. شود می تهویه شدید تضعیف باعث که افزاست هم پروپوفول، و فنتانیل رمی ترکیب

 رمی سریع اثر تعادل و شروع. است زایمان و لیبر طی در اعتماد قابل و موثر درد ضد یك بیمار، کنترل تحت دردی بی برای

 .سازد می ممکن را مکانیکی تهویه تحت بدحال شدیدا بیماران در زایی رخوت برای الزم سطح سریع تنظیم فنتانیل

 :اوپيوئيد های آنتاگونيست

 :نالوکسان* 

. کند می رفع را اوپیوئیدها از ناشی تهویه تضعیف و دردی بی سرعت به( وریدی داخل کیلوگرم بر میکروگرم 4 تا 1) نالوکسان

 داخل ساعت در کیلوگرم بر میکروگرم 5 تا3) نالوکسان مداوم انفوزیون. باشد می( دقیقه 45 تا 31) کوتاه آن عمل مدت

 داخل تجویز از پس عروقی -قلبی تحریك. باشد دارو این وریدی داخل متناوب دوزهای برای جایگزینی است ممکن( وریدی

 و ریوی ادم سیستمیك، هیپوتانسیون تاکیکاردی، با است ممکن سمپاتیك عصبی سیستم فعالیت افزایش صورت به وریدی،

 .کند تظاهر بطنی فیبریالسیون جمله از قلبی های ریتمی دیس
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 :عضالنی -عصبی کننده مسدود داروهای

 ضعف ایجاد باعث شده،( NMJ) عضالنی -عصبی پیوستگاه در عصبی های تکانه هدایت در وقفه ایجاد باعث داروها این

 .شود اسکلتی می عضالت فلج یا حرکتی

 اعمال با که) دپالریزان غیر و( کنند می تقلید را( ACH)کولین استیل اعمال که) دپالریزان انواع به توان می را داروها این

 .کرد بندی طبقه( کنند می تداخل کولین استیل

 :بالینی کاربردهای

 کار برای مطلوب شرایط نمودن فراهم و تراشه گذاری لوله تسهیل برای اسکلتی عضالت کردن شل داروها این اصل کاربرد

 تسهیل برای ویژه مراقبت واحد در ریوی -قلبی احیای های موقعیت به اورژانس بخش در است ممکن همچنین. است جراحی

 .شوند تجویز بیمار های ریه مکانیکی تهویه

 اند، شده بیهوش ناکافی صورت به که بیمارانی در فلج ایجاد برای نباید و هستند بیهوشی و درد ضد اثرات فاقد داروها این

 .شود استفاده

 دپالریزان عضالنی -عصبی کننده مسدود داروهای

 :کولین سوکسینیل* 

 اثر طول هم و سریع اثر شروع هم. شود می استفاده بالینی صورت به که است عضالنی -عصبی کننده مسدود داروی تنها

 فلج سریع شروع باعث و شوند می تجویز وریدی داخل کیلوگرم بر گرم میلی 5/1 تا 5/1 دوزهای معموال. دارد کوتاه بسیار

 ایده گذاری لوله تسهیل برای ویژگی این. انجامد می طول به دقیقه 11 تا 5 که شود می( ای ثانیه 61تا31) اسکلتی ای عضله

 .است آل

 :غیردپالریزان عضالنی-عصبی کننده مسدود داروهای

 عضله فلج و افتد اتفاق تواند نمی دپالریزاسیون نتیجه در کنند می اعمال کولین استیل با رقابت با را خود عمل داروها این

 سیستم بر داروها این. دارند چربی در محدودی انحالل قابلیت و هستند آب در محلول داروها این. شود می ایجاد اسکلتی

 .ندارد جنین روی نامطلوب اثر مادر به داروها این تجویز و است ناچیز کلیوی ای لوله جذب باز ندارند، اثری مرکزی عصبی

 ممکن( استروژنی ضد داروی) تاموکسیفن و لیتیوم موضعی، های کننده حس بی آمینوگلیکوزیدها، فرار، هوشبرهای بر عالوه

 .دهند افزایش را دپالریزان غیر عضالنی-عصبی کننده مسدود داروهای از ناشی عضالنی-عصبی بلوك است

 .شود می دپالریزان غیر عضالنی-عصبی کننده مسدود داروهای اثرات به نسبت مقاومت ایجاد باعث سوختگی آسیب

 

 :اثر طوالنی دپالریزان غیر عضالنی-عصبی کننده مسدود داروهای
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 :پانکورونیوم* 

 منفرد دوز یك 81۸ حدود. است دقیقه ۶1 تا 61 اثرش مدت طول و دقیقه 5 تا 3 اثرش شروع که داروهاست دسته این جزء

 .شود می دفع ادرار از تغییر بدون آن

 :عروقی-قلبی اثرات

 .شود می قلبی ده برون و شریانی فشار متوسط قلب، ضربان درصدی 15 تا 11 متوسط افزایش باعث معموال پانکرونیوم

 :االثر متوسط دپالریزان غیر عضالنی-عصبی کننده مسدود داروهای

 .دارند قرار دسته این در آتراکوریوم سیس و آتراکوریوم روکورونیوم، وکورونیوم،

 تزریق با را توجه قابل تجمعی اثرات احتمال که دارند موثری سازی پاك مکانیسم الذکر فوق داروهای پانکورونیوم، خالف بر

 .رساند می حداقل به مداوم وریدی داخل های انفوزیون یا پیاپی

 :وکورونیوم* 

 .دارد کلیوی هم و کبدی دفع هم. است دقیقه 35 تا 21 آن اثر طول و دقیقه 5 تا 3 اثر شروع

 :روکورونیوم* 

 .است دقیقه 35 تا 21 اثر طول و دقیقه 2 تا 1 اثر شروع

. داروست این از ناشی عضالنی-عصبی بلوك سریع شروع تعیین در مهمی عامل وکورونیوم با مقایسه در آن اثر قدرت بودن کم

 .صفراست طریق از زیادی میزان به دارو این پاکسازی

 نمی اتفاق روکورونیوم باالی دوزهای حتی سریع وریدی داخل تجویز دنبال به هیستامین سازی آزاد یا عروقی-قلبی اثرات

 .افتد

 :آتراکوریوم* 

 .است دقیقه 35 تا 21 اثر مدت طول و دقیقه 5 تا 3 اثر شروع

 :عروقی-قلبی اثرات

 .شود سیستمیك خون فشار کاهش و قلب ضربان افزایش باعث است ممکن   ED برابر 3 دوز با سریع وریدی داخل تجویز

 :آتراکوریوم سیس* 

 .است دقیقه 35 تا 21 اثرش مدت طول و دقیقه 5 تا 3 اثرش شروع
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 سریع وریدی داخل تجویز با عروقی-قلبی تغییرات بنابراین است هیستامین آزادسازی اثرات فاقد آتراکوریوم برخالف دارو این

 .ندارد همراهی آتراکوریوم سیس باالی دوزهای حتی

 :اثر کوتاه دپالریزان غیر عضالنی-عصبی کننده مسدود داروهای

 :میواکوریوم* 

 .است دقیقه 21 تا 12 اثر طول و دقیقه 3 تا 2 اثر شروع

 .است دسته این االثر متوسط داروهای درصد 41 تا 31 و کولین سوکسینیل برابر دو تقریبا آن اثر مدت

 :عروقی-قلبی اثرات

 فشار گذرای کاهش برای را هیستامین از کافی مقدار آزادسازی است ممکن   ED برابر 3 مقادیر در میواکوریوم سریع تجویز

 .برانگیزد قلب ضربان افزایش و سیستمیك خون

 :دپالریزان غیر عضالنی-عصبی کننده مسدود داروهای آنتاگونیسم

 .هستند داروها دسته این جزء پروستیگمین یا ادروفونیوم نئوسیتگمین،

 آریتمی آنتی داروهای

 نامیده ریتمی دیس یا آریتمی قلب عملکرد زمانی فواصل سینوسی ریتم و طبیعی ضربان  در اختالل هرگونه:  آریتمی تعریف

 .شود

 درمان برای شده انتخاب داروی. شوند می مصرف قلب ضربان نامنظمی درمان برای که هستند داروهایی آریتمی ضد داروهای

 . شوند می انتخاب آریتمی مکانیسم و شدت ٬نوع براساس آریتمی

 :از عبارتند که روند می کار به ها آریتمی برای دارویی عمده گروه چهار

 سدیم کانال کننده مسدود داروهای -1

 (سمپاتیك کننده بلوك) بتابلوکر داروهای -2

 پتاسیم کانال مهارکننده داروهای -3 

 کلسیم کانال مهارکننده داروهای -4

 داروها سایر عنوان تحت گروهی در که شوند می استفاده آریتمی آنتی بعنوان نیز دیگر داروی چند اصلی گروه چهار این بجز

 .گیرند می قرار
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 (موضعی های کننده حس بی) سدیم کانال کننده مسدود داروهای -۱

 مناسب طبیعی غیر سازهای ضربان کردن کند یا مهار جهت کنند می مهار یا کند را هدایت سرعت گروه، این داروهای

 :  دارد گروه زیر سه گروه این( کنند می عمل دپوالریزه سلولهای در خصوصا سدیمی کانال مهار طریق از. )هستند

 ٬ آمیودارون ٬   (quinidin)  کینیدین داروها سایر ٬( procainamide)  آمید پروکایین گروه  دسته سر ← ІA گروه زیر 

        دیزوپرامید

 . رود می بکار MI حاد مرحله حاد های آریتمی درمان در

 . (mexiletin)  مگزیلتین ٬ توئین فنی داروها سایر ٬  (lidocaine)  لیدوکائین  گروه دسته سر ←IB  گروه زیر

 آریتمی درمان در.  دارد( سالم بافت بر کم اثر با) ایسکمیك بافت در سدیم کانال مهار در اثر ترین اختصاصی گروه زیر این

 (لیدوکائین خصوصا. رود می بکار  MI در ایسکمیك  های بافت در) حاد بطنی های
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 .  پروپافنون ٬ انکائینید داروها سایر ٬( flecainide) فلکاینید گروه دسته سر  ←IC زیرگروه

 در خصوصا ٬ دهلیزی و بطنی های آریتمی در(.  شود می طوالنی QRS.  )دهند می کاهش را ودهلیز بطن هدایت سرعت

 .رود می بکار ٬ مقاوم بطنی فوق و بطنی های کاردی تاکی

 بر داروها این تاثیر به توجه با. دارند کاربرد بطنی های آریتمی در هم و دهلیزی های آریتمی در هم فلکاینید و پروپافنون

. شود قلب کند ضربان تشدید به منجر دارند برادیکاردی زمینه که بیماران برخی در است ممکن قلب الکتریکی طبیعی مسیر

 عالئم و نارسایی تشدید به منجر قلب نارسایی به مبتال بیماران در آمید پروکایین وگاهی پروپافنون و فلکاینید داروهای ضمنا

 . شوند می آن

 شوند می اولیه آریتمی کاهش یا و قطع به منجر موارد از بسیاری در اینکه علیرغم سدیم کانال کننده مسدود داروهای: توجه

 می خطرناك گاهی که شده جدید های آریتمی ایجاد به منجر توانند می قلب هدایتی سیستم در اختالل قابلیت به توجه با اما

 .  باشد قلب متخصص نظر تحت کامالً باید شده مصرف میزان و داروها این تجویز بنابراین. باشند

 :بتابلوکر داروهای -۲

 .  آتنولول و تیمولول ٬ متوپرولول داروها سایر.  پروپرانولول و اسمولول  گروه دسته سر

 قبیل از داروهایی. دارند ها آریتمی همچنین و قلب نارسایی ٬قلبی آنژین ٬فشارخون درمان در ای گسترده کاربرد داروها این

 خیم خوش های آریتمی و دهلیزی های تاکیکاردی ، AF٬  به مبتالیان عالئم کنترل در متوپرولول و ٬پروپرانولول ٬آتنولول

 دیگر داروهای همزمان مصرف صورت در مخصوصاً شده مصرف میزان تنظیم و داروها این تجویز بنابراین. دارند کاربرد بطنی

 .باشد قلب متخصص پزشك نظر تحت دقت به باید

. باشد می قلبی بلوك همچنین و بیمار سینوسی گره به مبتالیان در برادیکاردی تشدید فوق داروهای تمام مشترك عارضه

 . باشد می ریوی انسدادی  بیماری به مبتالیان در تنفسی نارسایی و آسم تشدید دارویی گروه این دیگر عارضه

 :پتاسیم کانال مهارکننده داروهای -۳

  (sotalol )   سوتالول و   (amiodarone)  آمیودارون داروها سایر. ایبوتیلید و    (sotalol) سوتالول  گروه دسته سر

 نارسایی به مبتال بیماران در و نداشته قلب انقباضی قدرت بر زیادی تاثیر معموالً که باشند می گروه این داروهای پرکاربردترین

 سدیم کانال کننده مهار داروهای به نسبت داروها این توسط جدید های آریتمی ایجاد ضمناً. باشند می استفاده قابل قلب

 .دارند کمتری خطرات و بوده کمتر

 مشترك عارضه. دارند بیشتری موفقیت داروها سایر به نسبت و بوده موثر بطنی و دهلیزی های آریتمی درمان در داروها این

 به منجر توانند می سوتالول و آمیودارون.  باشد می بطنی خطرناك های آریتمی ایجاد و طوالنی QT  ایجاد گروه این داروهای

. باشد داشته خطرناکی و وخیم عوارض تواند می آمیودارون. شوند برادیکاردی به مبتالیان در قلب ضربان کندی تشدید

 که صورتی در مخصوصاً چشمی عصب تخریب و قرنیه رسوب ٬پوستی عوارض ٬تیروئید غده کارکرد اختالل ٬ریوی مسمومیت

 قفسه گرافی) ای دوره های بررسی بنابراین. شوند می ایجاد( روزانه گرم میلی 333 از بیشتر) باشد باال شده مصرف میزان

 .است الزامی دارو این مصرف دوره در( پزشکی چشم معاینه و تیروئید آزمون ٬سینه
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 :کلسیم کانال های کننده بلوک -۴

 تنگی از ناشی آنژینی درد تسکین و خون فشار کنترل در داروها این.  دیلتیازم داروها سایر.  وراپامیل  گروه دسته سر

 درمان در که باشد می وراپامیل ها آریتمی درمان در گروه این داروی پرکاربردترین. دارند کاربرد قلبی های سرخرگ

 می کار به بطنی خیم خوش های آریتمی برخی همچنین و AF  به مبتالیان در قلب ضربان کنترل ٬دهلیزی های تاکیکاردی

 می وراپامیل از باشد نمی سمپاتیك های کننده مهار از استفاده به قادر تنفسی مشکالت علت به بیمار که مواردی در. رود

 می برادیکاردی به مبتال بیماران در قلب کند ضربان تشدید وراپامیل مهم عارضه. کرد استفاده جایگزین داروی عنوان به توان

 . است ممنوع بیماری تشدید علت به قلب نارسایی به مبتالیان در وراپامیل مصرف. باشد

 :داروها سایر -۵

 .منیزیم و پتاسیم یون ٬ دیگوکسین ٬ آدنوزین مانند

 و 1A های گیرنده تحریك طریق از. دارد نقش بیولوژیك های فعالیت از بسیاری در که است زاد درون نوکلئوزید یك: آدنوزین

 تصحیح برای دارو این. شود می محیطی و کرونر عروق شدن گشاد سبب همچنین.  کند می عمل دهلیزی گره هدایت کاهش

 13 کوتاه بسیار عمر نیمه. شود می مصرف وایت پارکینسون ولف سندروم با همراه بطنی فوق تاکیکاردی و قلب سینوسی ریتم

 .است لیتر میلی دو در گرم میلی 6 آمپول بصورت و دارد ثانیه

 به مبتالیان در عضالنی قدرت تقویت دارو این کاربرد ترین مهم. است آریتمی ضد های دارو ترین قدیمی از :دیگوکسین

 منجر بطنی -دهلیزی گره هدایت کاهش با دیگوکسین. باشد می AF  به مبتالیان در دارو این دیگر کاربرد. است قلب نارسایی

 داروی مصرف در دقت. شود می بیمار عالئم و قلب طپش کاهش نتیجه در و AF  ریتم از ناشی قلب ضربان کاهش به

 در دقت. شود می بطنی خطرناك های آریتمی به منجر حد از بیش مصرف صورت در که چرا است مهم بسیار دیگوکیسن

 با مسمومیت موارد این در که چرا دارد بیشتری اهمیت سالمندان در و کلیه نارسایی به مبتالیان در دیگوکسین دوز تنظیم

 با مسمومیت بیشتر خطر با آریتمی ضد داروهای قبیل از داروها برخی همزمان مصرف ضمناً. است  تر شایع دیگوکسین

 . باشد پزشك نظر تحت باید حتماً و بوده همراه دیگوکسین

 – تورساد آریتمی انواع برخی و دیژیتال های آریتمی درمان جهت منیزیم یون دیژیتال، های آریتمی درمان جهت پتاسیم یون

 .روند می بکار پوینت – د

 داروهای آنتی ترومبوتیک  

 هپارین

 خارج خون گردش در خون انعقاد از جلوگیری ریوی، ترومبوآمبولی و عمقی وردهای ترومبوز درمان و پیشگیری در هپارین

 بروز خطر کاهش و محیطی شریانی آمبولی درمان در کمکی داروی عنوان به دیالیز، های روش و قلب جراحی طی بدن

 .شود می مصرف شوند، می ناگهانی و شدید پیشرونده حمله دچار که بیمارانی در مرگ و مغزی ترومبوز
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 هپارین اثر مکانیسم

 کننده مهار عمل و کرده اثر خون انعقاد خارجی و داخلی راه دو هر در متعدد جایگاههای در مستقیم غیر صورت به هپارین،

 ،IXa، Xa، XIa(IIA فاکتور)  ترومبین جمله از شده، فغال انعقادی فاکتور چندین بر را(  هپارین کوفاکتور) III ترومبین آنتی

XIIa شده فعال فاکتور مهار. کند می تشدید Xa انعقاد در را ترومبین مختلف اعمال نتیجه در و کرده تداخل ترومبین تولید با 

 را ترومبین عمل، این با و نماید می تسریع را ترومبین III ترومبین آنتی کمپلکس تشکیل همچنین هپارین. کند می مهار خون

 فیبرین کننده تثبیت فاکتورهای شدن فعال مهار طریق از هپارین. گردد می فیبرین به فیبرینوژن تبدیل مانع کرده فعال غیر

 .کند می جلوگیری پایدار فیبرینی لخته تشکیل از ترومبین، توسط

Enoxaparin  انوکساپارین 

 .است هپارین شبیه دارو این. شود می خون شدن رقیق باعث آنوکساپارین

 دارو این. دارد هپارین به نسبت بیشتری ایمنی دلیل همین به و است کمتر هپارین مولکولی وزن از انوکسوپارین مولکولی وزن

 ریسك کاهش لگن، یا زانو مفصل تعویض جراحی متعاقب مخصوصا آمبولی از پیشگیری برای بستری بیماران در است ممکن

 رسانی خون برای باردار زنان در  یا و( ناپایدار آنژین در قلبی سکته از پیشگیری مخصوصا)  مغزی سکته یا قلبی حمله خطر

 .شود استفاده جنین سقط از پیشگیری و جنین به بهتر

  وارفارین

 وارفارین. کند می طوالنی را شود تشکیل خون لخته تا کشد می طول که زمانی واقع در و است انعقاد ضد داروی یك وارفارین 

 .نماید می اعمال دارد، شرکت خون انعقاد پروسه در که کا ویتامین اثرات کاهش با را اثر این

 بیماری برخی مانند باالست لخته تشکیل ریسك که شرایطی در خواسته نا خون های لخته تشکیل از جلوگیری برای دارو این 

 عروق در لخته شدن تر بزرگ یا خون ی لخته هرگونه تشکیل از پیشگیری در همچنین. گردد می تجویز عروقی و قلبی های

 .دارد کاربرد باشد، می خطر شرایط در بیمار که شرایطی در قلب یا شش پا،

 دارو امروزه باشد، می رایج بسیار مناسب قیمت با گذار اثر و شده شناخته انعقاد ضد یك عنوان به وارفارین که این وجود با 

 .اند شده دارویی بازار ی روانه جدیدی انعقاد ضد های

  آلتپالز

 به که باشد می پالسمینوژن اندوژن بافتی آنزیم های کننده فعال از منفرد زنجیره یك و است ترمبولیتیك داروی یك آلتپالز

 فیبرین دارو این پالسمینوژن، اندوژن بافتی آنزیم کننده فعال همانند و شود می تولید ترکیب نو PNA تکنولوژی طریق

  Alteplase. شود می لخته شدن حل فیبرنیولیزو باعث که کند می تبدیل پالسمین فعال فرم به را پالسمینوژن به متصل

 .نامید فیبرین مختص ترومبولیتیك یك را آن توان می و دارد گردش در و آزاد پالسمینوژن بر کمی تأثیر نسبتاً

 انفارکتوس در مخصوصاً و ترومبولیتیك اختالالت درمان در مثالً باشد می استرپتوکیناز با مشابه Alteplase کاربرد موارد

 در همچنین  Alteplase. دارد کاربرد شده مسدود کاتترهای کردن پاك در همچنین و وریدی ترومبوآمبولی و میوکارد

 .دارد کاربرد ایسکمیك حاد حمالت به مبتال بیماران
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 درمانی شیمی داروهای 

 کننده آلکیله عوامل 

 داروها، این. کند جلوگیری خود مثل تولید از سلول تا کنند می کار DNA روی مستقیماً درمانی، شیمی داروهای از گروه این 

 کلرامبوسیل، کننده، آلکیله عوامل های نمونه از برخی. برند می بین از سلولی چرخه مراحل تمام در را ها سلول

 .هستند کاربوپالتین و پالتین سیس سیکلوفسفامید،

 نیتروسوره

 به که شوندمی هایی آنزیم توقف یا کاهش باعث داروها این. کنند می عمل کننده آلکیله داروهای مشابه که داروها از گروهی

 توان می گروه این های نمونه از. کنند نمی را کار این درمانی شیمی داروهای از بسیاری اگرچه کنند، می کمك DNA ترمیم

 .کرد اشاره لوموستین و کارموستین به

 ها متابولیت ضد

 این هاینمونه از. کنند می عمل ها سلول تقسیم هنگام ها متابولیت ضد. دارند تداخل سلول DNA و RNA با که داروهایی

 .کرد اشاره فلودارابین و متوترکسات فلوراوراسیل، به توان می گروه

 طبیعی محصوالت و آلکالوئیدها

 شدن تبدیل و تقسیم برای را سلول توانایی توانند می داروها از گروه این. شوند می ساخته طبیعی محصوالت از که داروهایی

 تاپوتکان و پاکلیتاکسل کریستین، وین به گروه این های نمونه از توان می. کنند مسدود ها سلول آسیب ترمیم و سلول دو به

 .کرد اشاره

 تومور ضد بیوتیک آنتی

 برای که هاییبیوتیك آنتی مانند ها بیوتیك آنتی این شوند، می ساخته ها ارگانیسم میکرو از که نئوپالستیك ضد داروهای

 را DNA های رشته آنها. کنند کار سلولی چرخه مراحل تمام در است ممکن. کنند نمی عمل شود، می استفاده عفونت درمان

 به توان می مثال عنوان به. کنند می متوقف یا و کند رشد، برای را ها سلول نیاز مورد DNA سنتز یا برند می بین از

 .کرد اشاره میتوکسانترون و دوکسوروبیسین بلومایسین،

 

 

 هورمونی عوامل

. جنسی های هورمون و کورتیکواستروئید های هورمون: دارد وجود هورمونی عامل نوع دو سرطان درمان در

 .شوند می استفاده( لنفوم و میلوما مولتیپل خون، سرطان) ها سرطان برخی درمان برای کورتیکواستروئیدها
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 داروهای سایر با استروئیدها از. شود می استفاده نخاع و مغز تومورهای اطراف در تورم کاهش برای همچنین استروئیدها از

 .هستند دگزامتازون و پردنیزون کورتیکواستروئیدها از هایی نمونه. شود می استفاده ترکیبی، درمانی شیمی در درمانی شیمی

 رشد کنترل برای آنها از توان می. دهند می تغییر را مردانه و زنانه های هورمون عملکرد و ساخت نحوه جنسی های هورمون

 .شود استفاده کنند، رشد ها هورمون اطراف در است ممکن که پروستات و رحم پستان، های سرطان

 سلول بردن بین از برای را "تغذیه منبع" ها آن. برند نمی بین از را ها سلول معمولی، شیمیایی داروهای همانند داروها این

 .هستند لوپرولید و تاموکسیفن جنسی، های هورمون از هایی نمونه. کنند می قطع سرطانی های

 بیولوژیکی پاسخ های کننده اصالح

 در اختالل ایجاد با است ممکن دیگر عوامل. کنند می تقویت سرطان رشد با مبارزه برای را بدن ایمنی سیستم که داروهایی

 .دهند کاهش یا متوقف را سرطان، رشد است، الزم گسترش یا رشد برای که فرایندهایی

 اصالح از هایی نمونه. شوند می تلقی درمانی شیمی از جدا اغلب و هستند سرطان ضد داروهای رشد حال در گروه، این

 از برای داروهایی از استفاده درمانی شیمی. هستند ریتوکسان و اربیتوکس آواستین، و هرسپتین بیولوژیکی پاسخ هایکننده

 .است سرطانی های سلول بردن بین

 معموالً سرطانی های سلول که آنجا از. کند می کار سرطانی های سلول ساخت و تقسیم رشد، از جلوگیری با معموالً روش این

 .دارد سرطانی های سلول بر بیشتری تأثیر درمانی شیمی شوند، می تقسیم و رشد طبیعی، های سلول از تر سریع

 آسیب سالم های سلول به توانند می هم هنوز و هستند قدرتمند درمانی شیمی برای استفاده مورد داروهای حال، این با

 . شود می درمانی شیمی با مرتبط جانبی عوارض باعث آسیب این برسانند،

 دیالیز محلول

 و شوند می دیالیز مصنوعی کلیه با که اورمی به مبتال بیماران در ها متابولیت و اضافی مواد کردن خارج برای ها محلول این

 .شود می مصرف حاد های مسمومیت در همچنین

 دیالیز محلول اثر مکانیسم

 کلیه توسط طبیعی طور به که هستند هایی متابولیت سایر یا فسفات اوریك، اسید کراتینین، اوره، حاوی دیالیز، های محلول

 غلظت کاهش باعث امر این که یابند می انتشار دیالیز محلول داخل به خون از سهولت به مواد این رو، این از. شوند می دفع ها

 به نیز مواد این لذا و است دیالیز محلول از بیشتر خون در اولیه پتاسیم و سدیم کلرور غلظت. شود می خون در مواد این

 مواد کامل خروج به امر این و است خون حجم از بیشتر مراتب به دیالیز محلول حجم. یابند می انتشار دیالیز محلول داخل

 .کند می کمك خون از اضافی

 Amphotericin – B بی آمفوتریسین

 این جانبی اثرات تشدید موجب تواند می هستند کلیه روی بر سمی اثرات دارای خود که وداروهایی بی آمفوتریسین مصرف

 وی کردن تست برای بیمار به اگر. گردد می خون پتاسیم کاهش موجب بی آمفوتریسین. گردد کلیه روی بر داروها
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 31 هر باید بیمار حیاتی عالیم ساعت 4 تا شود می داده دقیقه 31 تا21 مدت ظرف گرم میلی 1 میزان به بی آمفوتریسین

 بی آمفوتریسین ابتدا توان می بیمار کلیه روی به دارو این سمی تظاهرات احتمال دادن کاهش برای.  شود کنترل یکبار دقیقه

 به بیمار عفونت رفتن بین از برای مناسب دوز حداقل که حدی تا داد راافزایش میزان این نمودوتدریجا شروع کم دوز یك با را

 وحجم بیمار دریافتی مایعات حجم میزان. کند می کمك تظاهرات این کاهش به نیز بیمار کردن هیدراته ضمنا. آید دست

 باید ادرار حجم به دریافتی مایعات میزان نسبت در مهم ویاتغییرات الیگوری بروز صورت ودر باشد کنترل تحت باید وی ادرار

 این ویال محتویات باید ابتدا وریدی انفوزیون جهت بی آمفوتریسین محلول تهیه برای.داد قرار جریان رادر پزشك بالفاصله

 از سی سی هر که ای گونه به نمود رقیق مقطر آب سی سی 11 با را باشد می بی آمفوتریسین گرم میلی 51 حاوی که دارو

 فوق شده یاد محلول در که دارویی گرم میلی یك هر سپس باشد بی آمفوتریسین گرم میلی 5 حاوی آمده دست به محلول

 که محلولی باشد 2/4 از بیشتر باید محلول این اچ وپی گردد رقیق درصد5 قندی سرم سی سی 11 با مجددا باید دارد وجود

 استفاده مورد سریعا وباید بوده سی سی هر در بی آمفوتریسین میکروگرم 111 غلظت دارای باشد شده آماده ترتیب این به

 می استفاده بیمار برای بی آمفوتریسین وریدی انفوزیون که زمانی در کنند می داروتوصیه این سازنده های کارخانه.  گیرد قرار

 به ومعموال بوده پزشك دستور طبق وریدی انفوزیون تجویز سرعت. گردد جلوگیری بایستی محلول این به نور رسیدن از گردد

 قلبی کالپس موجب تواند می شود داده بیمار به سریع محلول این که صورتی در. پذیرد می انجام ساعت 6 مدت وظرف آرامی

 قطع بایستی وی مصرفی داروی فاصله بال گردید جانبی واکنش دچار اگربیمار وریدی انفوزیون مصرف حین در. گردد عروقی

 دارو این تزریق اگر که دهد رخ موضعی واکنشهای است ممکن دارو این تزریق محل در.  شود آگاه آن جریان از وپزشك گردد

 فلبیت ترومبو با است ممکن دارو این وریدی مصرف همچنین. دارد بیشتری احتمال ها واکنش این بروز باشد همراه نشت با

 تزریق برای سیاهرگ ترین انتهایی ،انتخاب وین اسکالپ سوزن از استفاده رابا ترومبوفلبیت این بروز احتمال باشد همراه

 به به دارو این وتجویز انفوزیون محلول کورتیکوستروئیدبه ویا هپارین کردن اضافه ، وریدی تزریق محل تعویض ، وریدی

 ودر اتاق محیط در را است شده آماده انفوزیون برای که محلولی.  داد کاهش توان می زمانی فاصله وبا پیوسته غیر صورت

 هفته یك مدت تا کنند نگهداری یخچال در را فوق محلول اگر. کرد نگهداری توان می ساعت 24 تا نرسد نور آن به که صورتی

 باید آن مصرف شوداز دیده رسوباتی آن در یا گردد ،کدر شده آماده انفوزیون برای که محلولی اگر.  باشد می نگهداری قابل

 صورت در. نماید استفاده مایعات از کافی میزان باید کند می استفاده وریدی بی آمفوتریسین از که بیماری. گردد خودداری

 حین در اگر.  نماید مطلع را پزشك باید بیمار تعادل عدم احساس ویا سرگیجه ، گوش ،وزوز شنوایی در کاهش گونه هر بروز

 کند آگاه را پزشك فاصله بال باید گردید راش و خارش ، کهیر ، ،استفراغ شدید تهوع حالت ، تب دچار بیمار دارو مصرف

 نمود جلوگیری آن به نور رسیدن واز کرد نگهداری گراد نتی سا درجه 8 تا2 حرارت درجه در و یخچال در باید را دارو خشك.

 . بزند یخ پودر این که گذاشت نباید وضمنا

 

 وریدی تغذیه های محلول با آشنایی

 وریدی کامل تغذیه

 .(است پروتئینی غیر کالری851 معادل۸  25دکستروز لیتر یك)71۸تا21۸دکستروز  
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 حفظ برای نیاز مورد کالری میزان که کند می فراهم را پروتئین تعادل حفظ به کمك  برای نیاز مورد کالری اعظم بخش

 .دارد بیمار ناخوشی شدت به بستگی نیتروژن تعادل

 (15۸تا5/2۸)کریستالین آمینه اسیدهای  

 پروتئین دفع از پیشگیری و پروتئین ذخایر ضروری،حفظ آمینه اسیدهای نمودن جایگزین برای کافی پروتئین تامین منظور به

 .دارد عهده بر را عضالنی های بافت از

 شایع های افزودنی با آشنایی

 برای ها افزودنی این.نماید وریدی،درخواست تغذیه محلول به را ترکیباتی افزودن است ممکن بیمار،پزشك شرایط به بسته

 :شامل که روند می کار به بیمار خاص متابولیك نیازهای درمان

 .کند می پیشگیری متابولیك اسیدوز از:استات

 .کنند می فراهم را بافت ترمیم برای ضروری پروتئین:آمینه اسیدهای

 .کند می کمك خون انعقاد وبه شود می ها دندان و ها استخوان استحکام تقویت باعث:کلسیم

 .شود می اسمزی فشار حفظ باعث و کند می تنظیم را باز -اسید تعادل:کلرید

 .کند می فراهم را متابولیسم برای الزم کالری: 51۸ دکستروز    

 .شود می تکامل و رشد پیشبرد باعث و است ضروری اسید ریبونوکلئیك دزوکسی تشکیل برای: فولیك اسید    

 .کند می کمك پروتئین و کربوهیدرات جذب به: منیزیم    

 .کنند می کمك قرمز گلبول تولید و زخم التیام به(: کبالت و روی،منگنز نظیر(ها ریزمغذی    

 .دهد می کاهش را(انتهاها سوزن سوزن و کرختی احساس)محیطی پارستزی بروز احتمال: فسفات    

 .است ،ضروری بافت ایجاد و سلولی فعالیت برای: پتاسیم    

 .کند می کمك مایعات طبیعی تعادل حفظ و آب انتشار تنظیم به: سدیم    

 .کند می کمك پروتئین و کربوهیدرات نهایی جذب به: کمپلکس ب ویتامین    

 .کند می کمك زخم التیام به: Cویتامین    

 .است سرم،ضروری کلسیم سطح حفظ و استخوان متابولیسم برای: Dویتامین    

 .کند می کمك دهنده خونریزی اختالالت از پیشگیری به: Kویتامین    

 مصرف موارد
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 (بیشتر یا روز در کالری2511تا2111)مغذی مواد و کالری از فراوانی مقدار تامین

 .کمیاب عناصر و معدنی ضروری،الکترولیتها،امالح های ویتامین نیتروژن،جایگزینی تعادل نیاز،ابقاء مورد کالریهای کردن فراهم

 متابولیك طبیعی عملکرد و زخم بافت،بهبود سنتز پیشبرد

 کوچك روده و لوزالمعده فعالیت کاهش و بزرگ روده برای استراحت و التیام امکان کردن فراهم

 شدید تغذیه سوء دچار بیماران در جراحی به نسبت تحمل افزایش

 وریدی غذایی های محلول انواع

 از قبل.شود می داده ساعت 24 طی در فیلتردار وریدی ست از استفاده با(دکستروز و آمینه اسید)محلول لیتر 2-3: اول نوع

 چربی های امولسیون. داد قرار بررسی مورد رسوب گونه هر وجود و شفافیت نظر از آنرا باید وریدی محلول تزریق

 الیه یا چربی مشاهده صورت در.شود می داده شکل Yرابط یك طریق از دکستروز -آمینه اسید محلول با همزمان(اینترالیپید)

 .کند ایجاد چربی آمبولی تواند می چون.شود استفاده آن از نباید مخلوط، سطح روی چربی

 ساعت24 طی که است چربی ، دکستروز ، آمینه اسید شامل(Total Nutrient Admixture)غذایی کامل مخلوط: دوم نوع

 ذرات نظر از محلول ، تزریق از قبل.شود می استفاده ترکیب این وریدی تزریق برای مخصوص فیلتر یك از.شود می تزریق

 موارد این وجود صورت در و شود بررسی باید محلول سطح روی بر چربی الیه یك ،تشکیل محلول از از شده جدا چربی

 :شامل نوع این مزایای. شود ریخته دور باید محلول

 (آلودگی خطر از شدن کاسته)محلول کردن دستکاری کمتربه نیاز    

 تجویز برای محلول کردن آماده جهت اندك زمان به نیاز    

 الکترونیك انفوزیون وسایل و انفوزیون های ست به کمتر نیاز    

 درمانی مرکز های هزینه از کاستن    

 بیمار تحرك دادن افزایش    

 منزل در مراقبت با بیمار تطابق روند به بخشیدن تسهیل    

احتیاطاتي كه در مصرف و تجویز این داروها پیشنهاد مي شوند شامل -

 : موارد ذیل است

 باال هشدار با داروهای "به مرتبط دارویی اطالعات به دسترسی بهبود نظیر هایی استراتژی کارگیری به" 

  باال هشدار با داروهای" به آزاد دسترسی ممنوعیت" 

  زرد سبدهای در داروخانه انبار در را باشند می مشابه اشکال ویا اسامی دارای که باال هشدار با داروهای 

 آن روی بر ، باشد خواندن قابل دور از که48 حداقل فونت با فارسی زبان به را دارو نام و گذارده رنگ

 .کنید نصب
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  منظور از به حتما، باشند، می مشابه اسامی دارای که باال هشدار با داروهای برداری نسخه و نویسی نسخه هنگام در 

 TALL:   نگارش روش به برداری نسخه و نویسی نسخه. )شود استفاده دارویی، اسامی اختالف روی بر تأکید

MAN LETTERINGبه عنوان مثال ) اسمی مشابه داروهای نام نوشتن در بزرگ حروف از استفاده

DOPamine  در مقابل ( DoBUTamine 

 تلفنی یا شفاهی صورت به باال هشدار با داروهای تجویز در محدودیت 

  (باالتر و) متخصص پزشك توسط باال هشدار با داروهای نویسی نسخه 

  دستوردارویی هنگام در دارو نام نوشتن جهت درشت حروف از استفاده 

  دارویی خطای بروز درزمان اتوماتیك هشدار های سیستم به ها دارو تجویز اتصال 

  باال هشدار با داروهای "تجویز درهنگام کاربران نظر جلب منظور به دهنده هشدار برجسب از استفاده" 

 با داروهای"تجوویز و سازی آماده ، برداری، نسخه ، نویسی نسخه داری، انبار هنگام در بسیار ودقت سازی استاندارد 

 .بکاهد ناخواسته وقایع ازبروز که نحوی به ،"باال هشدار

  یکدیگر از مستقل صورت به ای حرفه کادر از نفر دو توسط "باال هشدار با داروهای" سازی آماده و تجویز 

 :"باال هشدار با داروهاي" تجویز

 مطابق ای صورت دوره به بایستی یادشده سیستم ، بیمارستان در الکترونیك دارویی دستور سیستم وجود صورت در .1

 روز به بیمارستان و درمانی دارویی های کمیته و داروخانه مصوب و تایید مورد مالحظات و مراقبتی استانداردهای با

 گردد.

 دستور درمانی شیمی مخصوص برگه در( بخش اتند) متخصص پزشك توسط باید درمانی شیمی داروهای .2

 وجود. قید شود یداروی توردس هبرگ در بیمار بدن سطح و( کیلوگرم به)  وزن قد، ، آلرژی. گردد تجویز و شده داده

 .نماید می برقرار و پرستار ازداروس رایب ، اربیم وزن وBSA    سااس بر را دارویی دوز مجدد چك امکان مقادیر این

 پیچي نسخه و سازي آماده

 انجام ایمن ای اجراییه روش  سااس رب "االب دارهش اب اداروه" یزتجو و ازیس آماده ، پیچی نسخه دارویی، دستور است الزامی

  .شود

 ویال انبار .گردد ابالغ و تصویب ، تهیه بیمارستان وایمنی درمان و دارو کمیته توسط بایستی داروها مصرف های الین گاید

 به بایستی بیمارستان هداروخان در یمکلس لفاتسو و اتگلوکون یمکلس فات،فس یمپتاس د،کلرای یمپتاس:باالی تغلظ با های

 پرستاری ایستگاه در: مثال برای) ایی مجزادرج را اه دارو نای تاندارداس قرقی ایه لمحلو .گیرد صورت یکدیگر از مجزا صورت

 دهید. قرار( تریتمنت اتاق در جداگانه دارویی کمد یا

 بیماران به باال هشدار با هاي دارو تجویز

 :است الزامی گانه دو مستقل چك بیماران به ذیل داروهای( بیمار به دارو دادن)  تجویز از قبل

 درمانی شیمی داروهای انفوزیون گونه هر 

 (مستمر انفوزیون) هپارین 

 (مستمر انفوزیون) آرگاتروبان 
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 (وریدی مستمر تزریق یا و جلدی زیر تزریق)  انسولین 

 PCA نارکوتیك اپیدورال مستمر،انفوزیون انفوزیون شامل ها نارکوتیك انفوزیون 

 عصب موضعی بلوك و اسکالن اینتر جمله از شود انفوزه اپیدورال پمپ طریق از که دارویی هرگونه 

 زیرجلدی -وریدی( رمودولین)تریپروستینیل و وریدی( فلوالن)پروستئنول اپی 

 فنتانیل چسب 

 است الزامی فنتانیل جلدی جسب دفع برای ای مرحله دو چگ 

 زالآلتپ-ترومبولیتیك مستمر های انفوزیون(ATP) 

 شوند. تزریق وریدی پمپ از استفاده با بایستی باال هشدار با داروهای تمامی 

 شود: می پیشنهاد ذیل موارد "باال هشدار با داروهای" کارگیری به در شایع عوارض از برخی به توجه با

 درماني شیمي داروهاي

 پزشك اتند توسط و شوند تجویز درمانی شیمی داروهای دستور خاص برگه در بایستی درمانی شیمی داروهای .1

 .شود امضاء

 .باشد نمی جایز پزشك شفاهی دستور با اصوال درمانی شیمی داروهای تجویز .2

 تجویز یاجرای ایه روش و یمش خط با مطابق و بیمار معالج پزشك دستورات ساسا بر بیمار درمانی شیمی رژیم .3

 .شوند می تجویز بیمار به درمانی شیمی داروهای

 در) شوند كچ ربمج ادرک رنف دو طتوس بایستی بیمار به تجویز و سازی آماده از قبل درمانی شیمی داروهای تمامی .4

 (پرستار نفر دو توسط سرپایی درمانگاه یا و بستری های بخش ودر داروساز نفر دو داروخانه

 واجد که زرد رنگ به برچسب یك درمانی شیمی داروهای تمامی روی بر بخش، به دارو ارسال از قبل و داروخانه در .5

 ."شود حمل احتیاط با ، درمانی شیمی داروی ":شود چسبانیده است ذیل نوشته

 یدنپاش یا و شکستن از گیری پیش منظور به هم داخل در کیسه دو داخل در بایستی را درمانی شیمی داروهای .6

 .داد قرار ویال داخل محتویات

 هپارین

 .نمایید هدارینگ اتاق دمای در را هپارین .1

 .نمایید انبار جداگانه را متفاوت های غلظت با هپارین های ویال .2

 .کنید استانداردD W=    units/ml   صورت به را لیتر میلی511/ واحد25111  هپارین انفوزیون .3

 :کنید استاندارد پزشك دستور دوزدارو حسب بر ذیل اختالالت برای را هپارین داروی محاسباتی نمودار .4

5. DVT/PE  

6. Cardiac, Vascular, Stroke  

7. Ultra-filtration  

 تالالتاخ اب بمتناس ارینهپ یزتجو تاندارداس باتیمحاس نمودار پزشکی خطای بروز از پیشگیری برای .8

 DVT/PE،عروقی، قلبی AIS قراردهید تطبیق منظور به بیمار دارویی کاردکس در. 

 (HIT) براي آرگاتروبان
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 .نماید می اجرا خود مصوب اجرایی های روش و مشی خط سبراسا آرگاتروبان تجویز بیمارستان .1

 .است mg/   mls NS =  mg/ml    آرگاتروبان استاندارد انفوزیون .2

 انسولین

 .نمایید دارینگاه یاختصاص ببرچس اب و " االب هشدار با داروی " مخصوص جایگاه در الچیخ در را انسولین .1

 " باال هشدار اب داروی " بچس رب تاس یالزام کهunit/ml)  ) با است برابر انسولین انفوزیون برای استاندارد غلظت .2

 .باشد شده چسبانیده آن روی بر

 ابالغ بیمارستان در ارگیریک هب جهت و تنظیم را استانداردی کلپروت ویژه های بخش در انسولین انفوزیون جهت .3

 .نمایید

 .بنویسید تجویزی داروی میزان انتهای در درشت و خوانا را " واحد" کلمه انسولین تجویز هنگام در .4

 .کنید تنظیم دقت به را تجویزی داروی غلظت و سرعت هوشمند های پمپ از استفاده صورت در .5

 تارپرس طتوس تاس الزامی کشد می بیمار به تجویز برای را انسولین از واحدی پرستار یك که صورتی در .6

 .شود چك دیگر

 روز28  دتم هب اءانقض تاریخ معموالً ، شوند می باز بخش درمان اتاق در ابتدا در که انسولینی های ویال .7

 اتنک از آن اءانقض اریخت هب هتوج و لینانسو ویال روی بر ویال کردن باز تاریخ درج و ثبت لیکن دارند،

 .است الزامی بسیار

 .نمایید جدا یکدیگر از نوع حسب بر را ها آن ، یخچال در انسولین های ویال هدارینگ هنگام در .8

 اپيدورال انفوزیون وPCA شامل) ها ناركوتيك انفوزیون

 ناركوتيك(

 .شود خصمش یداروی ایه تغلظ ایرس از مخصوص برچسب توسط بایستی باال غلظت با نارکوتیك داروهای .1

 .دهید آموزش هیدرومورفین و مورفین های تفاوت با ارتباط در بالینی کادر به  .2

 هقفس در تیبایس تریبس ایه شبخ و هداروخان در درد های دهنده تسکین و نارکوتیك داروهای تمامی .3

 .باشد دموجو و درج نیز ها آن تحویل سوابق. شوند تحویل ها شیفت تعویض در و نگاهداری داری قفل ی جداگانه

 واجد برچسب از كنارکوتی داروی تاندارداس تازغلظ متفاوت غلظتی با داروخانه از دارو ارسال به فوری نیاز صورت در .4

 .شود استفاده بایستی آن غلظت و دارو مشخصات

 .شود استاندارد18 مشابه های غلظت اثربخشی با نارکوتیك داروهای تمامی بخشی اثر بایستی  .5

  :استاندارد های غلظت .6

 ،مورفین   mg/ml،هیدرومورفین      mg/ml  در استفاده) فنتانیل  mcg/ml (ICU 

 باال غلظت با: 

 مورفین    mg/mlهیدرومورفین   mg/mlدر استفاده) فنتانیل mcg/ml (ICU51 

 دوز عنوان به هیدرومورفین باال غلظت  PCA انفوزیوون یا و    mg /  ml صورت هب ای هک دباش یم 

 قسمت در ای و نارکوتیك داروهای قفسه در بایستی و شود می ارسال بخش به داروخانه از جداگانه
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 ، است گردیده خصمش " االب تغلظ" ای و "باال هشدار با داروهای" برچسب با که یخچال از مجزایی

 .شود نگاهداری

 دهید آموزش هیدرومورفین و مورفین ویال باره در خطا احتمال باره در را کارکنان. 

 نمایید الزامی ثانی فرد نظارت با را هوشمند پمپ تنظیم و گانه دو مستقل چك. 

 بر به برچسب نیاز شود، انفوزیه عصب موضعی بلوك و اسکالن اینتر جمله از اپیدورال پمپ طریق از که دارویی هرگونه 

 .دارد دارو کیسه روی

 بایستی دی داروساززیرجل -دیوری( لیندورمو)تینیلتریپروس و دیوری( النفلو)پروستئنول اپی تزریق صخصو در 

 .نماید دنبال را بیمارستان مصوب بالینی راهنمای

 فنتانیل جلدي چسب

 MD/LIP Ordering  
 ندارد کاربردی ذیل موارد در: 

 Not for opioid naïve patients  

 مدت کوتاه حاد های درد برای 

 تازگی به که بیمارانی اب اطارتب ،در تاس داربرخور دخو خاص فارماکوکنیتیك از دارو دریافت سیستم این که آنجا از .1

 می توصیه شدت به بیمارستان داروساز/ بالینی داروساز با مشاوره ، است شده تجویز فنتانیل جلدی چسب آنان برای

 .است دارویی دوز اختصاصی تبدیل یا و درد تخفیف ایبر زومل رتصو در داپویی دنیازمن که چرا شود،

 تسکین برای دارو دوز روز هس ات ت،اس دهش ویزتج فنتانیل جلدی چسب آنان برای تازگی به که بیمارانی با ارتباط در .2

 .یابد افزایش نبایستی درد

 داروساز/  بالینی ازداروس طتوس تیبایس ارانبیم رایب فنتانیول جلدی چسب تجویز با ارتباط در پزشك دستور .3

 .گیرد قرار تایید مورد بیمارستان

 در موجود بمصو الینیب ایراهنم از تیبایس لفنتانی جلدی چسب دفع و برداشتن کاربرد، جهت پرستاران .4

 دارو تجویز مختلف مراحل در هگان دو كچ "باال هشدار با داروهای" راهنمای با مطابق).نمایند استفاده بیمارستان

 .(است الزامی

 .باشد  سدستر در تیبایس فنتانیل جلدی چسب با ارتباط در بیمار آموزش برای شواهد بر مبتنی آموزشی مطالب .5

 

 فنتانیل وریدی مستمر انفوزیون

). شود می تزریق مند ایمنهوش پپم از فادهاست اب هک دباش یم mcg/ml11   دارو ندارداستا غلظت:  ویژه بخش در .1

 .(باشد می گانه دو چك به نیاز دارو این تزریق خصوص در

 volume   سااس بر که باشد میmcg/ml        وmcg/ml     دارو استاندارد غلظت: نوزادان ویژه بخش در .2

statusمی پمپ تنظیم و ك، محاسباتپزش توردس اب پرستار تایید و نظارت داروخانه، در دوگانه چك به نیاز نوزاد 

 میزان حداکثر و حداقل و استاندارد، ت هایغلظ ابmcg/kg/hr   حسب بر ایمن هوشمند پمپ توسط تزریق.باشد

 (.باشد شده لحاظ ه بایستیدوگان كچ دارو تزریق مشی خط در). باشد می تزریق



28 
 

 زالآلتپ-ترومبولیتیك مستمر هاي انفوزیون (ATP) 

 گیرد. صورت تجویز بیمارستان مصوب دارویی بالینی راهنمای  ساسا بر بایستی مختلف موارد حسب بر

 عمومی احتیاطات

 دارید نگه مجزایی جایگاه در و ها دارو رسای از دور را پتاسیم فسفات/  پتاسیم کلرید ویال. 

 دهید جای یکدیگر از دور و مجزا های محفظه در هپارین و انسولین های ویال. 

 مشخصات دقیق برچسب دارای که نمایید انبار صورتی در منحصرا را انعقادی ضد وریدی داروهای تمامی 

 .باشد دارو

 نمایید محدود را درصد ۶/1  از بیش غلظت با سدیم کلرید های محلول به دسترسی 

 کلرید و( ۸5و3)۸هیپرتونیك برسالین مشتمل)باال غلظت با الکترولیتی های محلول تجویز جهت موارد تمامی در 

 گانه دو چك از (کلسیم کلرید و منیزیوم سولفات پتاسیم، فسفاتmEq/mL ) )  ،(  پتاسیم کلرید و ۸6/14 سدیم

 .نمایید استفاده

 شود تایید دارو صحیح دوز دستور تا نمایید تایید گانه دو چك را پزشك دستور. 

 لقوهبا خطر به را کاربران توجه " باال هشدار با داروهای " رنگ زرد برچسب زدن با اورژانس ترالی در 

 .نمایید جلب داروها این
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