


با نام و یاد ایزد منان و سالم و درود به  یشهاها  
مطهر حضرت ولی عهرر ععه، ک مهالم  هاد را در 
راستای معرفی سا تار ملی ناری  و بشان دیهگاا  

 و هگف هشئت تحریری  آغاز می منم.

اهمشت تاج  ب  مبحث بشهاشی در علهم اهرترد  
یزشکی و سرومار مرتقشم آن با جان بشمارک ماجب 
شگ تا در این راسهتا ممماعه  ای از اعالعهات در 
زمشن  های مرتبط از جمل  انااع بشهاشیک اعالعات 
مربههاب بهه  داروهههاک مباحههث را  هههای هاایههیک 
 طاهای بشهاشی و همچنشنک در ارتباب با دغگغه  
امروز جامع  م  وامرشناسهشان و ایمهنی در برابهر 
بشماری مرونا استک اهردآوری منشهم تها وهشوه  و 
مرئالشت  اد را در جهت آااهی سازی ب  انمهام 
برسانشم. شایان ذمر است م  در هر شمار  از ایهن 
ناری ک تالش بر این  ااهگ بهاد مه  بها معرفهی 
متاب های ارزشمنگ نشز اهامی در مهرشر افزایه  

 ساعت مطالعاتی جامع   اد برداشت  باششم.

تخرهری  -اینک نخرتشن شمار  از ااهنام  علمی
"َانرتشادنت" ب  زیار چاپ آراست  می اردد م  به  
قطعک علی رغم تالش های هشئهت تحریریه  علهم 
انگوز و صوح  آرای تاانمنگ و بنگ  حقهشرک بهگون 
ماستی نخااهگ باد. امشگ داریهم شهما مخاعبهان 
فرهشخت  با نظرات سهازنگ   هاد مها را در بهارور 

 سا تن بش  از یش  ناری ک بهر  منگ سازیگ.
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 اهدای عضو
یشانگ اعضا از علام جگیگی است م  در سال های 
ا شر ب  علت یشارفت علم یزشکی در ماار ما 
رواج یافت  است و در حقشقت اهگای عضا انتقال 
اعضای یک فرد ب  فرد دیهر برای نمات زنگای یا 
بهباد مشوشت زنگای وی می باشگ. اهگای عضا 
می تاانگ از افراد زنگ  عدر مارد ملش  و یا اهگای 
قرمتی از مبگ یا ری  بزراراالن ب  فرزنگاناان  یا 
از افراد مرگ مغزی و یا افراد مرگ قلبی در شرایط 

  اص و با تمهشزات و تمهشگات ویژ  انمام شاد.

 اعضاء و ابفت های قابل اهدا
این اعضاء شامل قلبک ری  هاک مبگک رود  هاک 
لازالمعگ  و ملش  ها می باشگ. عالو  بر این اعضاک 
 بر ی از بافت های بگن نشز قابل یشانگ می باشنگ.

 سیر قوانین اهدای عضو

تقگیم الیح  ی یشانگ اعضای بگن افراد فات شگ  
 2731ب  مملس شارای اسالمی در سال 

بازنهری شرح وهایف و تگوین آیین نام  مرمز 
 2731دیالشز و یشانگ اعضا در سال 

ابالغ بخانام  انمام یشانگ اتباع  ارجی در سال 
2733 

ترایب آیین نام  اجرایی قانان مرباع  در هشئت 
 2732دولت در سال 

شکل اشری شبک  فراهم آوری اعضای یشانگی 
 2732ایران در سال 

 2731صگور بخانام  یشانگ ملش  در سال 

 اتریخچه ی پیوند عضو در ایران
یشانگ اعضا و بافت در ایران احتماال قگمتی دیرین  
دارد؛ چرا م  بر ی محققان عقشگ  دارنگ م  ابن 
سشنا برای اولشن بار ب  بخش  اعراب یردا ت  است. 

همچنشن سشگ اسماعشل جرجانی در متاب ذ شر  
 اارزمااهی ذمر می منگ م  جایهزینی استخاان 
سگ ب  جای استخاان شکرت  باعث التشام می 

 اردد.
اما آنچ  در بررسی تاریخچ  مامال واضح استک 

مشالدی  می  2371ع  2721انمام یشانگ از ده  
باشگ. ب  نظر می رسگ با تاج  ب  امکانات و 
تکنالاژی ماجاد در ماارک امر یشانگ از وضعشت 
مطلابی بر اردار باشگ م  این ماضاع بش  از هر 
چشزک مرهان تالش و همت  الران  اساتشگ در 
حشط  های مختلف می باشگ. در ماار ما صگور 
فتاای علما و مراجع ششع  مبنی بر جااز یشانگ 
نق  ماثری در یشارفت امر یشانگ داشت  است. 
تگوین و ترریع قانان نشز یشارفت های حاصل  را 

 ترریع نماد  است.
 2721در ایران برای اولشن بار یشانگ قرنش  در سال 

در بشمارستان فارابی تهران تاسط یروفرار شمس 
 انمام شگ و سپس تاسط دمتر یشروز دنبال اردیگ. 

تاسط  2713اولشن یشانگ ملش  در ایران در سال 
دمتر سنادی زاد  در داناها  ششراز انمام شگ. عی 
دوازد  سال بعگ یعنی تا زمان یشروزی انقالب 
حگود یکرگ یشانگ ملش  در ایران عدر مرامز 

 تخرری در ششراز و تهران  انمام شگ. 
در بشمارستان  2713یشانگ مغز و استخاان از سال 

دمتر شریعتی وابرت  ب  داناها  علام یزشکی 
 تهران آغاز اردیگ  است. 

در  2731اولشن یشانگ مبگ در ایران در تشر ما  
بشمارستان نمازی ششراز تاسط دمتر ملک حرشنی و 

 همکاران  انمام شگ. 
عمل یشانگ قلب در ایران برای اولشن بار در سال 

 در شهر تبریز انمام اردیگ.  2731
و اولشن  2733اولشن یشانگ ری  در ایران در سال 

در بشمارستان  2732یشانگ همزمان قلب ری  در سال 

 می بیهوشیگاهنامه عل 50

 یم توان زندیگ بخشید
 اهدای عضو اهدای زندیگ

 فاطمه مصطفائی

 دانشجوی بهداشت عمومی ع.پ اردبیل
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 امام  مشنی تهران انمام اردیگ  است. 
اولشن یشانگ یانکراس و رود  در ایران در سال 

 انمام شگ  است.  2731

 نگرش های دیین در مورد اهدا عضو
دین مبشن اسالمک اهمشت فاق العاد  ای برای 
نمات جان انران ها قائل است. چنانچ  در قرآن 

ب  ترریح اشار   71مریم سار  مبارم  مائگ  آی  
شگ  است م  هر مری باعث بقای نوری شاد 
ماننگ آنرت م  باعث نمات جان تمام انران ها 

 شگ  است. 
مرحام عالم  عباعبایی در تورشر آی  مذمار 

فرماینگ : هر مس یکی را زنگ  نه  دارد چنان  می
 است م  هم  مردم را زنگ  نه  داشت  است. 

حضرت امام  مشنی عر   : در صارتی م  یشانگک 
اسباب نمات یک نور از مات بااد ب  حرب شرع 

 مانع نگارد. 
حضرت آیت اهلل  امن  ای : اار استواد  از اعضای 
بگن بشماران مذمار برای معالم  بشماران دیهرک 
باعث ترریع در مرگ و قطع حشات آنان شاد جایز 
نشرتک در غشر این صارت اار عمل مزبار با اذن 
قبلی وی صارت بهشرد و یا نمات نوس محترمی 

 متاقف بر آن عضا مارد نياز باشگک اشکال نگارد. 
حضرت آیت اهلل سشرتانی : قطع اعضا مشت 
مرلمان جایز نشرت و مرتلزم دی  است و دفن 
آن در صارت قطع واجب است. مهر اینک  حشات 
مرلمانی بر آن متاقف باشگ م  در این صارت 
جایز است ولی دی  واجب است. و اار  ادش 
وصشت مرد  باشگ دی  ساقط است ولی اار حشات 
مرلمانی متاقف نباشگ و وصشت مرد  باشگ عمل 

 ب  آن مارد اشکال است. 
حضرت آیت اهلل مکارم ششرازی : در صارت نشاز و 
ضرورتک با رضایت برتهان و رعایت شرایط 

 اشکالی نگارد. 

حضرت آیت اهلل ناری همگانی : صارت بایگ با 
صالحگیگ حامم شرع باشگ و در صارت وصشت 

 مشت مانعی نگارد. 
حضرت آیت اهلل هادوی تهرانی : اهگای عضا یس 
از مرگ یا در جایی م  ضرر قابل تاج  ای برای 
اهگا مننگ  نگاشت  باشگ یا نمات جان مری ب  آن 

 برتهی داشت  باشگ اشکالی نگارد. 

 آمار اهدای عضو در ایران
در ابتگای مار تعگاد اعضای اهگایی  شلی یایین 
باد و ب  دلشل شرایط  اص ناشی از ممباد های 
جنگ و ماکالت اقترادی اهگای زنگ  ب  عناان 

رواج برشاری یشگا  11یک را  جایهزین در ده  
مرد. اما با فعالشت هر چ  بشاتر مرامز اهگای عضا 
ب  تگری، سهم بهتر و بشاتری از اهگا مننگاان 

 عضا ب  ماارد مرگ مغزی تخرشص یشگا مرد. 
اهگای عضا از  2امنان ایران از نظر آماری در رتب  

ماارد مرگ مغزی را دارد و تعگاد اهگا ب  ازای هر 
یک مشلشان جمعشت ماار ما در سال اذشت ک برای 

رسشگ  م  با  21چشزی نزدیک ب   22.3اولشن بار رتب  
آسشا از آن ماار  2ا تالف برشار زیادک رتب  

 عزیزمان ایران است. 
اردیبهشت ماه، روز ملی اهدای عضو، اهدای  13

 زندگی

 منابع
واحگ فراهم آوری اعضا یشانهگیک دانهاها  علهام 

 یزشکی و  گمات درمانی شهشگ بهاتی
 یرتال امام  مشنی عر   

دمتر ممشگی قهرودی نرشم ک آقایی نرشم. بررسهی 
نق  تلایزیان در ارترش فرهنگ اهگای عضا از 
دیههگاا   ههانااد  هههای اهههگا مننههگ ک فرهنههگ 

 2731ارتباعات. 
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قطار باد  و ترشحات ب  راحتی تخلش  مهی شهاد. 
در بشماران با ترشحات زیهادک تهراک مهردن مهار را 

 راحت می منگ.
 راحتی بشمار -

برابهر تشهج جراحهی  21تها  1تحریکات لال  تراش  
است و قبل اینتاباسهشانک بشمهار بایهگ سگیهان 
دریافت منگ؛ اما در بشماری مه  تهراک مهی شهادک 
نشازی ب  داروی آرام بخه  نشهرت و به  همشهن 

 دلشلک بشمار بشاتر احراس راحتی می منگ.
 ترهشل جگاسازی بشمار از دستها  تهای  مکانشکی -

در روش ترامئاستامی ب  دلشل مقاومهت ممهتر در 
لال  تراک نربت ب  لاله  تراشه ک مهاه  فهضای 

تههر  *aggressiveمههرد  و هههم چنشههن عملکههرد 
متخرص بشهاشیک بشمار را با  شال راحت تر مهی 

 تاان از دستها  جگا مرد.

 تکنیک های تراکئوستویم 
-  Surgically Created Tracheostomy   یههها

SCT  م  در اتاق عمل و تاسط جهراح انمهام مهی
 شاد.

-Percutaneous Dilational Tracheostomy 
م  در بخ  از عریه  یاسهت و اهااد  PDTیا  

 مردن تاسط تشم بشهاشی انمام می شاد.

 PDTمزیت های 
 عدم نیاز به اتاق عمل  -
انجام در بالین بیمار ) به ویژه در بیماارا  بادلا  -

 که با خطر انتقا  به اتاق عمل همراه هستند (
 کاهش هزینه ها-
 کاهش عوارضی مانند خو  ریزی یا عفونت-

 PDTبیماران مناسب جهت 
 PEEP% و 11زیر  FIO1حمایت تنوری یایین :  -

 3.1ممتر از 

  211111ترت های انعقادی سالم : یالمت بهاالی  -
 2.7زیر  INRو 
 لنگمارک آناتامشک قابل لمس -
 

در مااقع اورژانهری و را  هاایهی مهاکلک روش 
PDT  چنگان مناسب نخااههگ بهاد. ههم چنشهنک

عاارض جانبی این روش  شلهی  طرنهاک اسهت؛ 
مثال اار لال  ب  جای نای وارد مهری شهاد و آن را 

 اااد منگک نشاز ب  مگا ل  جراحی  ااهگ باد.
 

ک PDTبا تاج  ب  مزایا و هم چنشن معایهب روش 
این عار ب  نظر می رسگ م  این روش نهربت به  
ایماد شکاف تاسط تشج جراحی در اتاق عمل آسان 
تر و بهتر باد  و ب  مراتبک عاارض ممتری هم می 
تاانگ داشت  باشگ؛ ارچ  همان عار مه  یشه  تهر 
ذمر شگک اار اشتباهی رخ دهگک عااقب  طرنامهی 

 را در یی  ااهگ داشت.
 
 
 

* ااهی اوقاتک در تخمشن این م  وضعشت بشمار بهرای 
جگا سازی از دستها  تهای  مکهانشکی مناسهب اسهتک 
اشتبا  رخ می دهگ و با جگا مردن مریض از دسهتها ک 
حال وی و شم شگ  و ممبار می شهایم دوبهار  لاله  
اذاری انمام دهشم م  برای این مار اول بایگ دارو بزنشم 

تر بادن یزشهک در ایهن  aggressiveو ... . منظار از 
جا ماخص می شاد؛ در تراک مردنک یزشک ب  راحتی 
می تاانگ دوبار  لال  تراک را در جای  اد قرار دههگ و 

 در واقعک ترمشم اشری راحت تر می شاد.  

 منابع
  کتاب مراقبت های ویژه فینک

 یاورقی

 گاهنامه علمی بیهوشی 50

 پروسیجر تراکئوستویم
 به روش جراحی یا زیرجلدی ؟

 سمیه احدی

 دانشجوی هوشبری ع.پ اردبیل

ترامئاستامی فراینگی است م  در آن یهک شهکاف 
در اردن و ب  دا ل نهای ایمهاد مهی شهاد. لاله  
ترامئاستامی دا ل این شکاف قرار می اشرد و به  
هاا اجهاز  مهی دههگ تها بها دور زدن را  هاایهی 

 فاقانیک مرتقشما در نای جریان یشگا منگ.

 اندیکاسیون های تراکئوستویم 
وجاد را  هاایی ماکل در بشمارانی مه  نشهاز به   -

 تهای  مکانشکی عاالنی مگت دارنگ.
فرض منشم بشماری م  را  هاایی ماکل دارد و ب  

منتقل می  ICUسختی لال  اذاری شگ  استک ب  
شاد تا ب  مگت عاالنی در آن جا برتری شاد و 
هاششار شگ ک  اد را امهرتشاب منهگ؛ در چنشهن 

 مااردیک تراک مردن روش مناسبی است.
 ترهشل تخلش  ترشحات -

عال لال  تراش  بشاتر از لال  تراک است و ههم 
چنشن قطر ممهتری دارد مه  تخلشه  ترشهحات را 
سخت می منگ؛ در حالی م  لال  تهراک ماتها  و 
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عاری تغییر داد  شگ  م  قابلشت بشماری زایهی در 
بگن انران نگاردک قرار داد  می شاد. یس از ورود 
ب  بگن با تحریک سشرتم ایمنی به  تالشهگ آنتهی 

ممهک  23بادی و محافظت در برابر بشماری ماویهگ 
می منهگ. تزریه  در دوران بهارداری و شهشردهیک 

 ممناع می باشگ.
  وامرن سشنافارم یا چشنی : این وامهرن دارای 1

-13دو دوز می باشگ م  ب  فاصل  ی سه  هوته  ع
روز   تزری  می شاد. ب  عار صگ در صگ بهگن را 12

در مقابل مرگ و مشر ناشی از ویروس مرونها حوه  
% اثربخهای را در مهاار ههای  33-31می منگ و 

ویروس  dsDNAمختلف دارد. این وامرن از ناع 
غشر فعال است. در فرآینگ سا ت ایهن وامهرن از 
تکنالاژی م  ده  ها ماربرد داشت ک استواد  شهگ  
است. بخای از ویروس غشر فعال شگ  وارد بهگن 
می شاد و منمهر به  تحریهک سشهرتم ایمهنی و 
محافظت در برابر بشماری می شهاد. بهرای سهنشن 

سال تاییگ شگ  است؛ اما نتای، تحقشقهات  13-23
سال امشگوار مننگ   7در تمام ارو  های سنی باالی 

باد  است. بر هی مهاارها اسهتواد  از آن را در 
دوران ششردهی در مادرانی م  سن ششر اار بشاتر 

 ما  استک مماز دانرت  انگ. 1از 
هنههگ : ایههن  bharat  وامههرن ماامههرشن یهها 7

وامرن دارای دو دوز می باشگ مه  به  فاصهل  ی 
روز  تزری  می شاد. ب  عار صگ در 13چهار هوت  ع

صگ بگن را در مقابل مرگ و مشر ناشهی از ویهروس 
% مارایی دارد. وامرن  31.1مرونا حو  می منگ و 

ویروس غشر فعال است. در فرآینهگ  dsDNAاز ناع 
تالشگ این وامرن از ویروس غشر فعهال شهگ  مه  

قابلشت ایماد بشماری نگاردک استواد  شهگ  اسهت. 
تاثشر آن دو هوت  بعگ از تزری  نابت دوم وامهرن 

سهال ممهاز  23شروع می شاد. در افهراد بهاالی 
مررف دارد. مررف در بارداری و ششردهی تاصهش  

 ناگ  است.
  وامرن آمروارد/ آسترازنکا :  ایهران تالشگیه  1

ماار مر  جنابی و روسش  و ایتالشا را تاییهگ مهرد  
مهارد قبلهی به  مهشزان  7است. در مقایهر  بها 

بشاتری وارد ایران  ااهگ شگ. این وامهرن دارای 
دو دوز می باشگ مه  به  فاصهل  ی دوازد  هوته  
تزری  می شاد. ب  عهار صهگ در صهگ بهگن را در 
مقابل مرگ و مشر ناشی از ویروس مرونا حو  مهی 

% مههارایی دارد. وامههرن از نههاع  31-31منههگ و 
dsDNA  ویروس غشر فعال است. در فرآینگ تالشهگ

این وامرن بخای از مگ ژنتشکهی ویهروس مرونها 
دا ل یک ویروس سرما اردای ضعشف شهگ  مه  
قابلشت ایماد بشماری در بگن را نگاردک قرار داد  می 
شاد و یس از تحریک سشرتم ایمنی از بهگن دفهع 
می شاد. هر چ  فاصل  زمانی بشن دو نابت تزری  
این وامرن بشاتر باشگک ایمنی ایمهاد شهگ  نشهز 
بشههاتر اسههت. در دوران بههارداری اعالعههاتی در 
دسترس نشرتک اما در شرایط اضطراری می تهاان 

 در دوران ششردهی استواد  نماد.
در مشان وامرن های ماجاد تناع و فراوانی وجاد 
دارد؛ بنابرین آثار و عاارض ناشی از وامرن ها هم 

اما امروزه، واکسن زد  بهتار  متواوت  ااهگ باد.
وامرن ب  قطع زنمشر  انتقال ممهک از نزد  است. 

می منگ. همچنشنک مرگ و مهشر ناشهی از ویهروس 
 را ماه  می دهگ. 23ماییگ 

 منابع
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Archived from the original on 3 August 2020. Retrieved 3 August 2020. 

2- "Covid19: National Pharmaceuticals Agency registers Sputnik V vaccine". Algeria Press ser-
vice. 10 January 2021. 
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 واکـــــــــــــــسینه 
  افزایش آگاهی نسبت  به واکسن های موجود

 سیده الهام مدنی

 دانشجوی پرستاری ع.پ اردبیل

 واکسن های کروانیی که وارد ایران شده اند، چه واکسن هایی هستند؟
 یا روسی : این وامرن دارای دو دوز مهی باشهگ مه  به  فاصهل  ی سه  هوته   V  وامرن اسپاتنشک2
روز  تزری  می شاد. ب  عار صگ در صگ بگن را در مقابل مرگ و مشر ناشی از ویروس مرونا حوه  12-13ع 

ویروس غشر فعال است؛ یعنی در فرآینگ تالشگ  dsDNA% مارایی دارد. این وامرن از ناع  32.1می منگ و 
این وامرن بخای از یروتئشن ویروس مرونا استخراج می شاد. سپس در یک آدناویروس زنهگ  مه  به  

 شــــــــــــــــویم
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 تفاوت یب حیس اسپاینال
 مریم نگین تاجی

 و اپیدورال دانشجوی هوشبری ع.پ زاهدان
ب  ممماع  بلاک های اسپاینالک ایشگورال با مادلک 
بلاک های نارآازیال مرمزی اوت  می شاد. اار چ  
تواوت های قابل تاج  تکنشکیک فشزیالاژیک و 
فارمامالاژیک بشن این س  روش وجاد دارد؛ اما 
هر س  آن ها منمر ب  یکی از بلاک های حری 
سمپاتشک و حرمتی می شانگ. بشهاشی اسپاینال 
ب  منظار ایماد بی دردی عمش  سریع و قابل 
تکرارک اما محگود می باشگ. در عاضک بشهاشی 

تر یشارفت مرد  و می تاان با  ایشگورال آهرت 
استواد  از یک ماتتر مگت آن را عاالنی تر مرد و 
ب  بی حس مننگ  ماضعی زیادی نشاز دارد م  
ممکن است با اثرات جانبی سشرتمشک و عاارضی 
م  در بشهاشی اسپاینال وجاد نگاردک همرا  باشگ. 
تکنشک های ترمشبی اسپاینال و ایشگورالک بر ی از 
این تواوت ها را مم نماد  و باعث انعطاف یذیری 

 و مراقبتهای بالشنی و یزشکی می شانگ.
بلاک ناراازیال ب  صارت وسشعی در جراحیک  

زنان و زایمانک مگیریت درد حاد بعگ از عمل و 
درمان درد مزمن مارد استواد  قرار می اشرد. در 

های قرمت تحتانی شکمک اراان های لهنی  جراحی
عماننگ یروستات  و انگام های تحتانی و زایمان 
سزارین از بی حری های اسپاینال و ایشگورال با 

شاد.  یک بار تزری  ب  عار فراوان استواد  می
انوازیان مگاوم در ایشگورال با استواد  از ماتتر 
برای بی دردی زایمان و بهباد درد بعگ از عمل 
های جراحی ماژور عمثل جراحی تاراسشکک شکمیک 

انگام تحتانی  استواد  می اردد. بلاک ناراازیال 
عاارض تنوری و احتماالً قلبی را می تاانگ ماه  
بگهگ؛ اما مارایی و سادمنگی آن در مرگ و مشر مم 

 است.
ا شرًاک اهگاف بی دردی ایشگورال ب  سمت ترهشل 
ریکاوری سریع بعگ از جراحی متمایل اردیگ  
است. بشاترین ماربرد بلامهای مادل در بشهاشی 
جراحی های اعوال باد  و همچنشن در بی دردی 
درمانی در بالغشن مبتال ب  درد مزمن مار. ماتتر 
های اسپاینال بلنگمگت برای دردهای مزمن 

 بگ شم یا غشر بگ شم استواد  می شانگ.
بی حس مننگ  های ماضعیک انتقال یشام عربی  

در عناب نخاعیک ریا  های اعراب نخاعی و 
اانهلشان ریا   لوی را مختل می مننگ. اعراب 
ماجاد در فضای تحت عنکباتش  در مقایر  با 
اعراب  ارج از دورال حتی با دوزهای مم بی 
حس مننگ  های ماضعی نشز بی حس می شاد. 
سرعت بلاک عربی ب  انگاز  سطح مقطع و درج  
مشلشن دار بادن فشبرهای عربی برتهی دارد؛ 
فشبرهای عربی ماچک با مشزان مشلشن  باالتر 
سریعتر بی حس می شانگ. از نظر سطح بی 
حری ک حس سرما باالترین باد  و بعگ از آن بی 
حری سازنی و در آ ر بی حری نربت ب  درد 
می باشگ م  ب  این دلشل بلاک حری افتراقی می 

 باشگ.
 



 1011تیر  -شماره اول  -سال اول  10

عم  مهم ترین آن ها است  اتواق می افتگ. هرچ  
انتاار دارو بشاتر باشگک سطح عروقی برای جذب 
وسشع تر باد  و مگت اثر ماتا  تر بی حس مننگ  
های محلال در چربی عمثل بایی وامائشن  ب  
چربی ایشگورال مترل شگ  و منمر ب  تاکشل 
رساب می شانگ م  سرعت جذب عروقی را ماه  

دهنگ. بی حری ناراازیال سشرتم های عربی  می
سمپاتشک و ساماتشک عحری و حرمتی  را بلاک 
مرد  م  این امر ماجب تغییرات فشزیالاژیک در 
اراان های مختلف بگن می شانگ؛ از جمل  این 

 تغییرات می تاان ب  ماارد زیر اشار  مرد:
  در مارد دستها  قلبی عروقی بلاک فشبر های

سمپاتشک  و بلاک ترشح ماتال آمشن های 
آدرنال ماجب ماه  مقاومت عروق محشطی و 

 برون د  قلبی می شانگ.
  در سشرتم اعراب مرمزی افت فاار ناشی از

اسپاینال ممکن است جریان  ان مغز را در 
افراد مرن و افرادی م  از قبل افت فاار  ان 
داشت  انگک ماه  دهگ. احتمال ا تالل عملکرد 

شنا تی مم است اما بهتر است از افت فاار 
  ان جلااشری شاد.

   در دستها  تنوس ماه  در عرفشت حشاتی م
ب  دنبال ماه  در حمم ذ شر  بازدمی رخ 

دهگ. با فل، عضالت شکمی ارتباب بشاتری  می
دارد تا فل، فانشک یا دیافراام و این تغییرات در 

تر می باشگ. ایرت  بشماران چاق محراس
تنوری ب  نگرت در اثر هایپایروفشاژن مرامز 

 تنوری در ساق  مغز ممکن است اتواق بشوتگ.
  در مارد دستها  ااارش می تاان اوت م  بلاک

 T1ناراازیال عرب دهی سمپاتشک احاایی از 
را مختل مرد  و ب  دلشل فعالشت  G2ب   L2تا 

بگون رقشب سشرتم یاراسمپاتشک انقباض باد  
و تحرک باالی باد  اتواق می افتگ. احتمال بروز 
تهاع و استوراغ وجاد دارد م  با آترویشن درمان 
می شاد. اصطالح هایشاتنان سشرتمشک ب  
وسشل  وازویرسارها مثل ایی نورین ا تالل 

 یروفشاژن مالان را برعرف می منگ.
  در دستها  ملش  ماه  قابل انتظار در جریان

 گاهنامه علمی بیهوشی 10

بی حس مننگ  ماضعی تزری  شگ  ب  مایع مغزی 
های با غلظت باالتر ب  مناع  با  نخاعی از بخ 

غلظت یایین تر انتاار می یابگ. بی حس مننگ  
ماضعی از نرم شام  ب  سمت اانهلشان ریا  
 لوی انتاار می یابگ. قرمتی از داروهای فضای 
تحت عنکباتش  وارد فضای ایشگورال شگ  و 
مقگاری نشز تاسط عروق  انی سخت شام  و نرم 

 شام  برداشت می شاد.
نواذ و برداشت دارو با مقگار و غلظت دارویی 

سطح مقطعک محتاای چربی و  CSF ماجاد در
 ان رسانی ماضعی بافت رابط  مرتقشم داشت  و 
با انگاز  ریا  عربی رابط  عکس دارد. برداشت و 
تازیع دارو در فضای ایشگورال یشچشگ  تر باد  ب  

درصگ بی حس مننگ   ۰۲صارتی م  ممتر از 
ماضعی ب  منظار ایماد بلاک عربی از ایشگورال 
وارد مایع مغزی نخاعی می شاد و مقگاری از دارو 
ب  وسشل  جذب عروقیک برداشت تاسط چربی 

ایشگورال یا  روج از ساراخ های بشن مهر  ای از 
رود. بی حس مننگ  ماضعی باقی مانگ   دست می

ب  صارت عالی و حلقای در فضای ایشگورال 
شاد. از عاامل تقایت مننگ  انتاار  منتار می

داروی بی حس مننگ  ماضعی در فضای ایشگورالک 
مالشبر ماچکک ماه  هرفشت فضای ایشگورالک 
ماه  چربی ایشگورالک ماه  نات بی حس 

ای  مننگ  ماضعی از بشن ساراخ های بشن مهر 
افراد مرن و تنهی مانال نخاعی و افزای  فاار 
ایشگورال دوران عحاملهی  را می تاان نام برد. دارو 
در منطق  ممری و تحتانی تاراسشک ب  سمت سر 
منتار شگ  و در منطق  فاقانی تاراسشک ب  سمت 

 دمی انتاار می یابگ.
 CSFاز آنمایی م  هشچ متابالشرم دارویی در

شادک ماه  اثر بی حس مننگ  ها ب   انمام نمی
ب  دنبال برداشت  CSFعلت ماه  غلظت دارو در

دارو تاسط بافت های غشر عربی و جذب عروقی 
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تزری  جهت منوذ سازن از اهمشت ممتری 
 بر اردارنگ.

عااملی از قبشل  دوزک ویژای های ذاتی بی حس 
مننگ  ماضعی و استواد  از داروهای افزودنی بر 
مگت بلاک تاثشر اذار هرتنگ. مگت اثر محلال 
های هایپرباریک نربت ب  محلال های ایزوباریک 

 ماتا  تر می باشگ.
اثرات بالشنی بی حس مننگ  های ماضعی 
اینتراتکال تحت تاثشر برداشتک تازیع در مایع 
مغزی نخاعی و حذف آن می باشگ م  این 
فامتارها بر اساس ثابت توکشک یانشز  شگن 
حاللشت در چربی و اترال یروتئشنی محلال بی 

 شانگ. حس مننگ  ماضعی تعیین می
بی حس مننگ  های ماضعی بر اساس سا تار 
فارمامالاژیک ب  دو دست  آمشگی یا استری تقرشم 
شگ  و همچنشن بر اساس عال اثر ب  س  دست  
ماتا  اثرک متاسط االثر و عاالنی اثر تقرشم بنگی 
می شانگ. یرومائشن م  یک بی حس مننگ  استری 
می باشگک از قگیمی ترین بی حس مننگ  های 
نخاعی باد  م  ب   اعر شکرت باالتر نربت ب  
لشگومائشن و تهاع زیاد و زمان ریکاوری آهرت ک 
امروز  ماربرد نگارد. ملرویرومائشن یک استر 

العاد  ماتا  اثر باد  م  در جراحی های  فاق
سریایی از آن استواد  می شاد. آرتشکائشن نشز یک 
استر باد  م  در بلاک اعراب دنگانی ماربرد داشت  
اما در بشحری اسپاینال استواد  نمی شاد. 
لشگومائشن یک بی حس مننگ  ماضعی آمشگی 
آبگوست با شروع اثر سریع و متاسط االثر باد  م  
ب  علت ارتباب با آسشب عربی همشاهی و 

استواد  از آن   TNSسنگروم آسشب عربی اذرا
برای بی حری نخاعی ماه  یافت  است. بی 
حس مننگ  های ماضعی عاالنی اثر از جمل  
تترامائشن در جراحی های شکمی و یرین  و 
وامائشن جراحی های سریایی در دوزهای یایین 
لاوبایی وامائشن و رویی وامائشن می باشگ. 

 ۵تترامائشن ب  همرا  منقبض مننگ  های عروقی تا 
 ۳تا 1/1ساعت بی حری مناسبی ایماد می منگ. 

ساعت اثر بخ  می باشگ. بشن لاوبایی وامائشن 
و  بایی وامائشن در مارایی بالشنی برای بی حری 
اسپاینال تواوت چنگانی مااهگ  ناگ  است. 
تکنشک بی حری اسپاینال شامل چهار مرحل  باد  

سازیک وضعشت دهیک برنام   م  عبارتنگ از آماد 
 ریزی و ورود سازن می باشگ.

آماد  سازی شامل مرب رضایت آااهان ک آماد  
سازی تمهشزات احشاک برقراری مرشر وریگیک 
مانشتارینگ استانگاردک انتخاب و آماد  سازی 
سازن مناسب و ضگعوانی مردن با ملر ههزیگین 
و الکل بهترین ترمشب می باشگ. شکل سازن یا 
برنگ  دورا است یا انتهای باز ششب دار. علت تامشگ 
بر یاششگن ماسک صارت امکان بروز مننژیت 
بامتریال ناشی از استریتاماماس ویرونگس می 
باشگ. ب  علت سمشت عربی م  ملر ههزیگین دارد 
در صارت استواد  از ترمشب آن و الکل بایگ قبل از 
ساراخ شگن یاست  اک شاد. از دو وضعشت 

ب   Sittingو نارت   Lateral اابشگ  ب  یهلا 
عناان وضعشت های اصلی استواد  می شاد. 
وضعشت  اابشگ  ب  یهلا راحت تر باد  و باعث 
سهالت در تمایز داروهای آرامبخ  می شاد. در 
وضعشت نارت ک امکان تاخشص آسان تر  ط 

 راص در بشماران چاق و اسکالشز مهشا  سام ب 
می شاد؛ ولی افت فاار در وضعشت نارت  رای، 
تر می باشگ. بشن دو ستشج ایلشاکک  ط 
اینترامریرتال رسم شگ  و محل مارد سازن در 
 ط وسط ماخص می شاد. سازن یس از ورود 
ب  یاست از بافت زیر جلگی و لشهامان فاق  اری 

شاد. در عبار از دورا یک حرب آب یا  وارد می
افتگ. در این زمانک بایگ  ملشک  وشف اتواق می

استلشت  ارج شگ  و مایع مغزی نخاعی شواف در 
مخزن سازن مااهگ  شاد؛ در این صارت محلال 

 تزری  می شاد.
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 ان ملشای اهمشت فشزیالاژیک انگمی دارد. 
تااننگ باعث  این امر م  بلاک های ناراازیال می

 احتباس ادراری شانگ نشز مارد ساال است.
منترانگیکاسشان های مطل  انمام تکنشک 
ناراازیال شامل عگم رضایت بشمارک سپرشس 
لامالشز  و آلرژی ب  داروهای تزریقی و ناتاانی 
بشمار ب  بی حرمت بادن در عی ورود سازن 

 افزای  فاار دا ل جممم  می باشگ.
 نورولوژیکمنترانگیکاسشان های نربی در سشرتم 

مااردی از قبشل: مشلایاتی یا نارویاتی محشطیک 
تنهی مانال نخاعیک جراحی ستان فقرات عدشاار 
بادن ورود سازن ب  فضا یا تعبش  ماتتر درحضار 
اسکارک چربنگای وسایل فلزی یا ارافت های 

بشنی بادن ارترش بی  استخاانیک غشر قابل یش 
یا فضای ایشگورال   CSFحس مننگ  ماضعی در

عاحتمال بروز بلاک های حری و  MSبشماری 
حرمتی عاالنی تر از افراد سالم می باشگ ک اسپشنا 
بشوشگا عدر اثر ورود سازن با تاج  ب  نقض تشاب 
عربی احتمال آسشب تروماتشک وجاد دارد. 

 CSFهمچنشن ارترش بی حس مننگ  ماضعی در
و فضای ایشگورال ب  عار قابل تاجهی تغییر می 

این ماارد شامل:  قلبیمنگ  می باشگ. در سشرتم 
تنهی دریچ  آئارت عبر اثر بشهاشی اسپاینال 

ماه  سریع و قابل تاجهی در مقاومت عروق 
شاد م  در بشماران وابرت  ب   محشطی ایماد می

یش  بار  طرناک می باشگ و این امر ممکن است 
باعث ماه  یرفشاژن مرونر شاد. شگت بشماری 

ای عملکرد بطن چپ و اورژانری بادن  زمشن 
جراحی را نشز بایگ در نظر ارفتک هایپاولمی 

هایپاتانرشا   عممکن است در اثر تاگیگ یاسخ
 ناشی از اسپشنال رخ دهگ  .

فامتار های مرباب ب  بشمارک دارو و عمل جراحی  
می تااننگ بر انتاار بی حس مننگ  ماضعی در 
فضای اینتراتکال تاثشر بهذارنگ. فامتارهای دارویی 
از جمل  دوز و باریرشت  دارای اهمشت بشاتر و دما 
و غلظتک حمم و ویرکازیت  از اهمشت ممتری 
بر اردار انگ. فامتار های مرباب ب  بشمار از جمل  

CSF  باالک حمم و حاملهی مهم تر باد  و آناتامی
نخاع قگ وزن و فاار دا ل شکمی دارای اهمشت 
ممتری هرتنگ. فامتارهای مرباب ب  یروس  عمل 
جراحی از جمل  وضعشت بشمار و تزری  ایشگورال 
بعگ از اسپاینال مهم تر باد  و جریان مایع سطح 

 بیهویش اسپاینال
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شگ ک سپس استلشت  ارج شگ  و سرنگ ب  
انتهای آن وصل می شاد. با ورود ب  فضای 
ایشگورالک محلال بگون مقاومت ب  دا ل فضا وارد 
می شاد. روش های تاخشص از بشن رفتن 
مقاومت برای یشگا مردن فضای ایشگورال تزری  

 هااک نرمال سالشن و آویزان مردن قطر  است.
 
  CSEبی حری ترمشبی اسپاینال ایشگورال 
بی حری ترمشبی امکان شروع سریع بی حری با  

استواد  از تکنشک اسپاینال و عاالنی مردن بی 
حری و بی دردی با تکنشک ایشگورال را مهشا 

منگ. برای انمام این تکنشک سازن از روی  می
سازن ورود سازن اسپاینال از روی ماتتر ایشگورال 
و یا ورود ممزای سازن اسپاینال همرا  ایشگورال 
در همان فضا یا فضای دیهر استواد  می شاد. 
این تکنشک ب   راص در زایمان ماربرد دارد. بی 
حری مادل معماالً در بشهاشی اعوال مارد 
استواد  قرار می اشرد. در بالغشن زمانی م  نشاز ب  
انتاار در ناحش  سامرال باشگک مثل اعمال رمتام 
مقعگ یرین  یا در ماارد درد مزمنک مگیریت درد 
سرعان و اسکار جراحی قبلی ستان فقرات م  مانع 
از انمام بی حری اسپاینال یا ایشگورال شادک از 
این روش بی حری استواد  می شاد. داروهای 
بی حس مننگ  ماضعی مااب  روش ایشگورال 
باد  اما در بالغشن دوز داروها بایگ دو برابر دوز 
ایشگورال در نظر ارفت  شاد. آمادای قبل از عمل و 
ناع بی حری ب  روشی م  متخرص بشهاشی و 
جراح صالح بگاننگک انتخاب می شاد. اار یزشک 
آزمای  ناار قلب و عکس قور  سشن  بشمار را 

در ااست مردک بایگ آن را تهش  مرد. همچنشن 
بررسی یات بشمارک عشاب سا تمانیک عوانت و 

 بررسی ماکالت انعقادی ضروری می باشگ.
 

   مزیت بشهاشی اسپاینال
این روش بی حری ساد  مقرون ب  صرف  باد  و 
مارآمگ است. ب  عالو  ماجب ماه  ترومباز وریگ 
عمقیک ماه  از دست دادن  ان حشن جراحی و 
جلااشری از آسپشراسشان ریای در ماارد اضطراری 
در بشماران دارای ماکالت احتمالی مماری تنوری 

شاد. در بی حری  های تنوری می و بشماری
 اسپاینال بشمار بشگار و هاششار می باشگ.

 
 عاارض بشهاشی اسپاینال

ب  علت تهاجمی بادن این روش دارای عاارضی  
می باشگ م  بر ی از آنها اجتناب نایذیر هرتنگ. 
برشاری از عاارض ناشی از اسپاینال را با تاج  
دقش  ب  جزئشات در عال عملکرد بلاک نخاعی می 
تاان ماه  داد. این روش ممکن است با انتخاب 
روش مناسب داروها و دوزهای آن ها برای بشمار 
راحت تر انمام شاد. ب  عالو  بایگ از مشزان افت 

تاانگ  فاار ان ماست  شاد؛ زیرا این ماضاع می
نتای، جگی و نامطلابی را ب  وجاد بشاورد. 

تااننگ برای ماه   راهنماهای ساناارافی نشز می
عاارض در 
شرایط سخت 

سادمنگ 
 باشنگ.

 منابع
 متاب بشهاشی مشلر
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فامتارهای ماثر بر ارتواع بلاک شامل فامتارهای  

دارویی ح، و مقگار مل داروی تزری  شگ ک 
فامتارهای مرباب ب  بشمارک سن و وزن حاملهی و 
فاار مثبت مگاوم را  هاایی یاکک تارهای مرباب 
ب  یروس  عمل جراحیک ست تزری  و وضعشت 
بشمار در زمان تزری  می باشنگ. در افراد مرنک 
حامل  و فاار مثبت را  هاایی ارتواع بلاک 

مننگ   حس افزای  یافت  و ب  همشن علت ب  بی
ممتری نشاز است. بر الف وضعشت  اابشگ  ب  
یهلا م  در آن انتاار بشاتر و شروع اثر سریع تر 
می باشگک وضعشت های نارت  و  اابشگ  ب  
یات بر ارتواع بلاک ایشگورال بی اثر انگ. تقرشم 
بنگی بی حس مننگ  های ماضعی برای ایشگورال 

صارت داروهای ماتا  متاسط و عاالنی اثر  ب 
 ۵۵است م  مگت بی حری م  ایماد می مننگ از 

ساعت می باشگ. برای این م  بتاان بی  ۵دقشق  تا 
حری و بی دردی را عاالنی مردک ماتتر ایشگورال 
معماالً در محل اذاشت  می شاد. ملرویرومائشنک 
لشگومائشنک یریلامائشن و مشپاامائشن از جمل  بی 
حس مننگ  های ماضعی ماتا  و متاسط االثر 
باد  و یرومائشن و آرتشکائشن هرچنگ در این عبق  

اشرنگک اما ماربرد چنگانی در ایشگورال آن  قرار می
نگارنگ. بی حس مننگ  های ماضعی عاالنی اثر 
شامل بایی وامائشنک لاوبایی وامائشن و 
ریپاامائشن برای بی حری ایشگورال ماربرد دارنگ. 
تترامائشن ب  علت عگم اعمشنان از ارتواع بلاک و 
مرمامشت سشرتمشک در دوزهای باالتر در  شلی 
مارد استواد  قرار نمی اشرد. تکنشک بی حری 

مرحل  آماد  سازیک وضعشت  ۵ایشگورال شامل 
دهیک برنام  ریزی و ورود سازن می باشگ. 

سازی بی حری ایشگورال ماننگ اسپاینال باد   آماد 
و تنها تواوت آنها در این مرحل  ناع سازن می 

معماالً استواد  می  Tuohyباشگ. سازن های 
باد  و برای  g۶۱تا   g۶۱شانگ م  انگاز  آن ها   

اینک  از ساراخ شگن دورا تاسط سازن یشاهشری 
 21شادک سر این سازن ها منگ باد  و دارای قاس 

 درج  می باشنگ. 71تا 
وضعشت های نارت  و  اابشگ  ب  یهلا مناسب 
باد  و هماننگ بی حری اسپاینال ترجشح بر این 
است م  ایشگورال در بشماران بشگار انمام شاد. 
معشارهای راهنمایی ورود سازن از جمل   طاب 
اینترامریرتالک زاوی  تحتانی اسکایاال و برجرتهی 
های ورتبرال می باشنگ. روش های متعگدی شامل 
 ط وسط یارامگین مگیوش  و مادل وجاد دارنگ. 
سازن از لشهامان فاق  اری وارد لشهامان بشنی 
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 یروتئشن هاک سنگروم زجر تنوری ایماد می شاد.
قطر را  های هاایی نازاد ممتر از بزراراالن است و 
همشن ماجب شگ  تا مقاومت هاایی ایماد شهگ ک 
مار تنوری نازادان را س  یا چهار برابر بشاتر منگ م  
این بار ماری می تاانگ با استرس و سهرما افزایه  

 یشگا منگ.
ااهی را  هاایی نازادان می تاانهگ دچهار انهرگاد 
شاد م  تقریبا تمام نازادان قادر ب  این هرتنگ مه  

ثانشه ک تنوهس  ۶۵در صارت انرگاد بشنی بشه  از 
 نازال را ب  دهانی تبگیل مننگ.

تواوت های را  هاایهی بهالغشن و نهازادان از ایهن 
 قبشل است:

  بزرگ تر بادن زبان در بچ  ها در مقایهر  بها
ازوفههارنکس احتمههال انههرگاد و مههاکالت 

 تکنشکی الرنهاسکایی را افزای  می دهگ.
  الرنکس در وضهعشت بهاالتری از اهردن قهرار

ارفت  م  همشن ماجب شگ  تها تشغه  ههای 
الرنهاسکاپ صاف بشاتر مارد استواد  قهرار 

 بهشرد.
   متواوت بادن شکل ایی الات منترل با تشغه

 الرنهاسکاپ را ماکل تر سا ت  است.
  الرنکس نازادان قشوی شکل اسهت و باریهک

 ترین قرمت آن مریکاییگ است.
در اعوال لال  ی تراش  احتماال در ناحشه  ی سهاب 
الاتشک با سوتی و سختی مااج  شاد م  ایهن به  
دلشل تنهی در سطح غضروف مریکاییگ مهی باشهگ. 
ب  همشن دلشلک بشاتر از لال  های بگون ماف بهرای 

 سال استواد  می شاد. ۱مادمان زیر 

 منابع
https://alirezai-pt.com/ تنفسی/-فیزیوتراپی  
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 تفاوت راه هــــای هوایی
 پریسا مومنی

 کودکان و ابلغین دانشجوی پرستاری ع.پ اردبیل
سشرتم بگنی نازادان و بزراراالن در امهثر مهاارد 
تواوت هایی در سا تمان و یشچشگای دارد م  این 
تواوت ها ب  مرور زمهان و تکامهل دسهتها  ههای 

 بگنی نازادان ب  حگاقل  اد می رسگ.
 را  های هاایی یکی از این تواوت ها است.

همشن تواوت ها ماجب این شگ  اسهت تها علهم 
یزشکی از بر ی روش های متواوت برای ایهن دو 
ارو  استواد  منگ؛ ب  عهار مثهال دوز دارو هها در 

 بشهاشی نازادان و بزراراالن متواوت است.
در دوران جنشههنیک تنوههس بههر الف نههازادی و 
بزرارالی ب  صارت دههانی نمهی باشهگ و جنشهن 
امرشژن و دی امرشگ مربن را از عری  جوت  هاد 

تبادل می منگ؛ ولی بالفاصل  بعگ تالگ این تنوهس 
 تبگیل ب  تنوس دهانی می شاد.

اولشن تنوس نازاد اهمشت زیادی دارد؛ چان نهازاد 
از حالت وابرتهی  ارج می شاد و تنوس هاایهی 

 و مرتقل  ادش را انمام می دهگ.
تواوت هایی م  در سشرتم تنوری ایهن دو اهرو  
وجاد داردک بشاتر از لحاظ آناتامشکال اسهت و در 
صارتی م  نازاد نارس هم متالگ شهادک بهر مقهگار 
این تواوت ها افزود  می شاد؛ چهرا مه  در زمهان 
ترم یروتئشن های سهطحی فعهال مهی شهانگ مه  
ماجب باز نه  داشتن را  هاایی مهی شهانگ و در 
صارت نارس بهادن نهازاد و نامهافی بهادن ایهن 
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ب  ارتقهاي بهبهادي بيمههاران را دارد. ثهبهههههت 
وقههايع و  طاههها و اههههزارش آنک ابههههزاري 
جهههت ارتقههاي كيويههت و بهبههادي بيمههههاران 

 مي باشگ.
هزين  هاي اقترادي زيادي براي ایهن  هطهاههها 
اهزارش شگ  است .  طهاي یزشهكي در ايهران نشز 
رو به  افهزاي  اسهت و فهات نهاشهي از قرهار 

 ازارش شگ  است

 طای انرانی در بشمارستان برشار  طرناک اسهت 
و ممکن است باعث آسشب و مرگ بشهمهار شهاد. 
تخمشن زد  شگ  است م  حاادث نااهاار بهر اثهر 

تها  2111 طای انرانی در مرامز درمانی باعث بروز
مرگ و مشر در ایالت متحگ  آمریکها در ههر  1111

سال می شاد.  طاهای انرانی در فعالشت ههای 
یزشکی و در بخ  های مختلف بشمارستانی برشار 

 وسشع است.
اتاق عمل یک محشط یشچشگ  در بشمارسهتهان بها  

 طر بااال است م  دارای  طر بالقا  برای عهاارض 
جانبی ماننگ آسشب های جگی و مرگ بشمار اسهت. 
امثر عاارض جانبی در بشمارستان ها ک مربهاب به  
مراقبت های جراحی هرتنگ. م  حگود نشمی از ان  
قابل یشاهشری می باشنگ . نتای، مطالعات مختلف 
ناان داد  است م  سطح ایمنی در بخه  ههای 
مرتبط با سالمت رضایت بخ  نشرت. ب  عاریک  

در ازارشی در زمهشهنه  ی  IOM ماسر  یزشکی
 طای انرانیک  طای یزشکی را  طای سهالمهت 

 عمامی قلمگاد مرد  است . 
در تعگادی از مطالعاتک اعمال نا ایمن نهاشهی از 

فرآینهگهای ذهنهی نابمها ماننگ فراماشیک غولهتک 
بی تاجهیک بی انهشزایک بی دقتی و بی یروایهی و 
یا مشوشت عملکرد فرد در ارو  ک عامل بهروز  هطها 

 عناان شگ  است.
 فراوانی وظایف و زیر وظایف 

وظایف دارای بیشترین التما  بروز خطای انسانای 
 در هر شغل

عب  اههارات مارمنان اتاق عملک بهارمهاری زیهادک 
ا تالل در چر   ی عبشعی  اابک انمام مارهایهی 
مازاد بر شرح وهایف آنها باعث  رتهی و بهروز 
سهل انهاری و حااس یرتی در مار می شاد م  این 
ماضاع لزوم تأمشن تمهشزات هاشمنگ و یشارفته  
و نشروی انرانی متناسب با تعهگاد عهمهل ههای 
جراحی و همچنشن بهباد ششا  های آمازشی را دو 
چنگان می منگ. عالو  بر آن بهرقهراری نهظهامهی 
منرمم جهت همکاری بشهن بهخهاهی در ایهن 

  راص برشار حائز اهمشت است.
در نهایت با تاج  ب  حراسشت ویژ  ی ماهاغهل  

اتاق عملکالزم است تاج  ویژ  ای بهر مهگیهریهت 
 طاها صارت ارفت  شاد ب  مهنهظهار مهاهه  
 طاهاک راهکارهای منترلی زیر مطلاب ب  نظر مهی 
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 برریس خـــــــــــــــطا در 
 محدثه ترابیان

 دانشجوی هوشبری ع.پ ایران

 طا در بيهاشي ب  نارساييک اشهتبها  و نها بهه  
جهايي در دادن دارو و يا ب  كاراهيهري وسهههيهله  
نامناسهب بهراي ههگف  اصي در بيهاشي اهوهته  
مي شاد .  طا در بيهاشي در زمين  هاي دارويي و 
تمهيزاتي بيهاشيک سيرتم ههاي تهنهوهرهي و 
نارسايي یاي  ارها است .  طا در بيهههاشهي و 

درصهگ  13تا  71ماارد مرتبط با امار یزشكي ان 
درصهههگ از  71ازارش داد  شگ  است. حهگود 

عهاارض یزشكي ب  دليهل  طاههاي دارويهي مهي 
باشهگ و  طها در حشط  بيهاشههي اههمهيهههههت 
بههااليي دارد زیرا این  طاها ماجب ماههكهالتهي 
مثهل كهاه  اعتمهاد بهين تهيم درمان و بيمهاران 

و يها تهيم جراحهي و بيهاشهي و تهگيهگ امهنهيهت 
 بيمار و كاه  كارآيي می شاد.

درصگ متخررين بهيهههاشهي در   1/21حهگاقل 
فرآينگ فعاليهت ههاي  اد با تمايز اشتباهي دارو 
باعث آسيب شگ  انگ.  طههههاي دارويههههي در 

درصگ ازارش ارديگ كه  ماقعيههت 31یرستاران تا 
 ههاي اضطراري و بحراني دليل آن باد  است.

داروهاي بيهاشي اثرات مرتقيهم و سهريهع بهر 
 -سيرتم هاي عربيک تنوري و مخراصًا قهلهبهي

عروقي دارنگ و اشتبا  در تمايز آنها  طرات زيهادي 
 دارد. 

تهيم بيهاشهي مرئاليت حو  امنيت بيمار و كمك 

 بـــیهویش



 گاهنامه علمی بیهوشی 10 1011تیر  -شماره اول  -سال اول  10

  :رسگ
تمهشز ملش  ی اتاق های عمل ب  وسایلک تمهشزات و دستها  های با تکنالاژی روز م  تأثشر 

 عاامل مؤثر بر عملکرد نشروی انرانی را تا حگ ممکن ماه  مشگهگ
استخگام و ب  ماراشری نشروی انرانی ماهر و باتمرب  با تاج  ب  ممباد نهشهروی انرهانهی 

ارائه  ی - تنظشم برنام  ی مار و استراحهت مهارمهنهان -نربت ب  تعگاد عمل های ماجاد
بهباد سشرتم های مگیهریهتهی و -آمازش های مگاوم متناسب با نشازهای شغلی مارمنان

تگوین دستارالعمل های جهگیهگ و مهنهاسهب  -بهباد دستار عمل های ماجاد-نظارتی  
ههای   انمهام مهعهایهنهات دور-آمازش استواد  صحشح از دستارالعمل ها ب  مارمنان  

بهراهزاری دور  ههای -تخرری جهت بررسی سالمت مارمنان و تناسب فرد با شغهل  
 .است بازآمازی جهت یادآوری مطالب فراارفت  شگ 

در نهايت اينك  بايگ تاج  داشههت ك  مخاعرات و مرؤوليت هاک همياهه  و حهتهی در 
شههرايط عههادي هم رخ مي دهنههگ. اكثههر یرونگ  هاي شهههكهايهت از مهتهخهرهص 
بيهاشههي مرباب ب  كرههاني است ك  جاان و سههالم باد  انگ. بنابراين بهايهگ تهاجه  
داشههت ك   طر هماار  در كمين است و در تمام ماارد عگم تاانايههي در ادار  را  هاايي 

 بيمارکتقريبا متخرص بيهاشههي مرؤول است. 
ب  كارايههري نتاي، اين مطالعههات در جهت رفع نااقص ماجاد شههايگ اام مهههمهي در 

  كاه  دغگغ  هاي ذهني تشم بيهاشههي محراب اردد.

 منابع
1- Waldemar K. Accident Analysis and human error, International 
Encyclopedia of ergonomics and Human Factors. Taylor & Francis 
Inc; 2001. 

صوايههي نائينههي ناصههر. متخرص بيهاشههي و دوري از شههكهايهت. انهتهاهارات -1
 .2731ارجمنگ. چاپ اول. تهران. 

 -3 Ozdemir MH, Cekin N, Can 10, Hilal A. Malpractice and system of 
expertise in anaesthetic procedures in Turkey. Forensic Sci Int.  
4- https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0952-8180(18)30359-3 
5- https://medlineplus.gov/medicationerrors.html 
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 یادداشت های یک پزشک جوان
 کیمیا کریمی

 دانشجوی پرستاری ع.پ اردبیل

 معریف کتاب

 می بیهوشیگاهنامه عل 10

یادداشت های یک پزشک جوان
مشخاییل آفاناسییایچ بالهاماف از بهزراهتهریهن 

ی بشرتم روسش  اسهت. حهرفه   نایرنگاان سگ 
یادداشهت  »اصلی بالهاماف یزشکی باد. در متاب 

بالهامافک یزشک جاانهی  «های یک یزشک جاان
ی یهزشهکهی اش را در  ی حرف  م  اولشن تمرب 

ای دورافتاد  در روستای نشکالرکای  روسشه   قرب 
شروع مرد  بادک  اعرات آن روزها را م  چه  

عهار به  تهنههههایهی بهها 
های روسهتهاییهان  بشماری

مهردک  دست و ینم  نرم می
ب  شکل زیبا و بهگیهع به  

ماگ. این یهک  ترایر می
داستان واقعهی اسهت و 
تقریبا همه  رویهگادههای 
اوت  شگ  را  اد نایرنگ  
تمرب  مرد  است. با تاج  
ب  شااهگ و استهنهاد به  
 هاعههرات ههمههرههر اول 
نههایرههنههگ ک ماههخههص 

شاد م  نایرهنهگ  در  می
شههههههرح 
 اعرات و 

استقامت و تالش بی وقو  در درمان بشماران هشچ 
اان  اغراقی نکرد  است. در زمان حشات نایرهنهگ  

شگنگ  این داستان ها در ناریات مختلف چاپ می
و یس از مرگ وی ب  صارت ممماع  داستان و در 

تهریهن  قالب متاب ب  چاپ رسشگ. یکی از  اانگنهی
است م  در آن  «مارفشن»داستان های این متاب 

بالهاماف اعتشاد یک یزشک را 
دهگ. او ب   ب  مارفشن ناان می

تگری، ب  مارفشن اعتشاد یهشهگا 
باد و عی یهک مهبهارز    مرد 

سخت تاانرت بر این اعهتهشهاد 
درمان نایذیر یشهروز شهاد. او 

تاانرت م  بخه  سهشها   می
زنگای  اد را مخوی منگ و آن 
را افاا نکنگ ولی ب  عرز مورهل 

ای به  شهرح آن  و هنرمنگان 
یردا ت  است تا دیههران را از 
افتادن ب  چنشن دامی بهر حهذر 
دارد. ششاایی بشان و صگاقت در 
اوتار بالهامافک متاب  را به  
یک اثر مانگاار در ادبشات روسش  

 و جهان تبگیل مرد  است. 

 بریش از کتاب: 
ی قرمت هایی م  یش  از آن برایم ناموهام بهادک مهامال قابهل  جا باد م  اتواق عمشبی رخ دادک هم  این

فهم شگک انهار م  ناری ب  آنها تابشگ  باشگ. در همشن جاک در این مکان دورافتهاد ک هنههام شهبک در نهار 
 چراغک دریافتم م  دان  واقعی یعنی چ .
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Fl Fluid مایع 

Mixt A Mixtor مخلوط 

Oint Ointment پماد 

Caps Capsule  کپسو 

Inf Infusion تزریق 

Sp.gr Specific Gravity وز  مخصوص 

Comp Compound ماده شیمیایی 

Dil Dilute  رقیق کرد 

Supp Suppository شیاف 

Inj Injection تزریق 

Sp.gr Specific Gravity وز  مخصوص 

Comp Compound ماده شیمیایی 

Dil Dilute  رقیق کرد 

Supp Suppository شیاف 

Inj Injection تزریق 

ID IntraDermal داخل جلدی 

S.C Sub Cutaneous تزریق زیر جلدی 

I.M Intra muscular تزریق عضالنی 

I.V Intra venous تزریق وریدی 

P.o By mouth  از راه دها 

N.P.O Nothing by mouth خورد  غذا از راه دها  ممنوع 

I & O Intake & output دریافت و بیرو  ده 

Spec Specimen نمونه 

C With با 

S With out  بدو 

@B.S At the bedside در کنار تخت 

Increase   افزایش   
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 اصطالحات دارویــــــــی
 محمدمهدی تالوتی

 پـــــرکاربرد دانشجوی هوشبری ع.پ اردبیل

h hour ساعت 

p.c After meals بعد از غذا 

a.c Before meals قبل از غذا 

h.s Hour of sleep در زما  خواب 

o.n At night در شب 

p.r.n As often as necessary در صورت نیاز 

q.h Every hour در هر ساعت 

q.1.h Every 1 hours  ساعت 2هر 

q.d Every day هر روز 

q.o.d or QOD Every other day  یک روز در میا 

q.a.m Every morning هر صبح 

b.i.d or BID or q.11.h Twice a day 2 بار در روز 

t.i.d or TDS 1 time a day 1 بار در روز 

q.i.d or QID 0 time a day 4 بار در روز 

stat Immediately an once بالفاصله 

Syr Syrup شربت 

Sol Solution  محلو 

Liq Liquid مایع 

Tinct Tinciture تنتور 

Tab Table قرص 

Ext Extract عصاره 

Elix Elixir شربت 
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 تخصیص انستیودنت-فراخوان دعوت به همکاری در نرشیه علمی
ااهنام  انرتشادنت ب  صاحب امتشازی انممن علمی هاشبری داناها  علام 

یزشکی اردبشل در نظر دارد از صاحب نظران و دانامایان ب  منظار درج 
 مقاالت و مطالب علمی در شمار  دوم ناری  دعات ب  همکاری نمایگ.

 
 از این م  ما را با ارسال نقط  نظرات و مقاالت  اد همراهی می منشگک

 برشار سپاسهزاریم. 
 راه های ارتباطی :

@anestudent_arums 
 
 
 
 
 

 آدرس :
 اردبیل / خیاابن دانشگاه / دانشگاه علوم پزشیک اردبیل /  معاونت فرهنیگ / دفرت نرشیات دانشجویی
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Decrease   کاهش   

OU Both eye هردوچشم 

O.S Left eye چشم چپ 

O.D Right eye چشم راست 

B/P Blood pressure  فشار خو 

T Temperature دما 

P Pulse نبض 

R Respiration تنفس 

A/P Apical pulse نبض نوک قلب 

O.O.B Out of bed 

 پایا  دوره استرالت

 خارج از بستر

q.s Quantity Sufficient تعداد کافی 

B.M Bowel movement لرکت روده 

Amb Ambulatory امبوالنس 

CBR Complete Bed Rest استرالت مطلق 

Gtt Drops قطرات 

Gm. Gram گرم 

Gr. Grain دانه ها 

Cc Cubic centimeter سانتی متر مکعب 

ml Milliliter میلی متر 

ss One half نیم ساعت 

aa Of each از هرکدام 

dr Dram  پانسما 

oz Ounce اونس 

L Liter لیتر 

tsp Tea spoon قاشق چای خوری 

Wt Weight  وز 

  




