


دوز bumetanide 1mg و   furosemide(1mg/kg-0.1 ) :دیوریتک داخل وریدی .8

  .بلند در مریضان که برای مدت طوالنی  دیوریتک گرفته باشد داده شود

9.   Nitrate therapy: نایتروگلسرین SL  ویا ایزوسوربید دای نایترات سه مرتبه هر

تحت  ترجیح داده میشود نایتروکلسرین IVنایتروگلسرین ازطریق  پنج دقیقه بعد داده میشود،

در صورتیکه فشار  تبدیل شود و   20µg/min-5به شکل وریدی به مقدارالسانی 

 دارد. استطباب باشد mmHg 100سیستولیک بیشتر از

10 .Nitroprusside 0.1-5µg/kg/ min)) داردشریان و یتاثیر قوی توسع دهنده ورید. 
11 .Inotropic Agents : در مریضان اذیما ریه با منشا قلبی مریضان که تشوش

اپینیفرین به  رنو ازین ادویه استفاده می گردد که شامل باشد داشته وظیفوی شدید بطین چپ

 20µg/kg/IV-2دوبوتامین 15µg/kg per min/IV-5,  دوپامین µg/min 30-0.5دوز 

  0.75µg/kg/ min-0.25و به تعقیب شان  10minدر ظرف  50µg/kg میلرینون

  .تقلصیت مایوکارد را تنبه   وسبب توسع ورید های محیطی و ریه میگردد

12 .Recombinant BNP (Nesiritide) :داخل وریدی Nesiritide 2mcg/kg  به

  .داده میشود 0,01µg/minبه تعقیب آن   Bolus شکل 

13 .Digitalis glycoside  ریت بطینی، عدم کفایه  استعمال میشود برای کنترول : نادرا

درمریضان  mg/IV0.5اذینی استعمال میشود. که به مقدار   flutterو قلب و فبریلیشن اذینی

 .روز قبل این ادویه را اخذ ننموده باشد استفاده می گردد 6-5که در

 (. 1.5mg-1دوز اعظمی ) 

Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors.14: ی مریضان که  برا

داشته و یاسقوط فشار شان بیشتر از  100فشار سیستولیک بیشتر از  هایپرتینشن،

30mmHg .از سویه فشار قبلی نداشته باشند استفاده می شود 

15 .: Beta adrenergic Agonist   ن تطبیق میگرددآبرای برانکوسپزم شکل انهلیشن.  

 .شکل وریدی جهت تداوی برنکوسپزم موثر است به امینوفیلین .66

intra-aortic balloon counter pulsation.17 درتداوی اذیمای ریوی :

  .کاردیوجینیک  معند کمک می کند

، dexamethasone اذیمای ریوی که از سبب ارتفاعات بلند به وجود می آید توسط. 18

calcium channel blocking agent  یا توسطlong-acting inhaled ß2-

Adrenergic Agonists  و   nitric Oxide   وقایه میگردد. 

و یا افزایش شدید حجم دورانی  ریوی از سبب عدم کفایه کلیوی مریضانیکه اذیماینزد . 19

 .استفاده میگرددrotating Tourniquet   ,  Phlebotomyوجود امده باشد تطبیق ب

هیمو دیالیز و الترا فلتریشن عاجل نزد مریضانیکه تشوش  وظیفوی واضح کلیوی . 20

 .دارند  و با تداوی  دیوریتیک مقاوم اند استطباب دارد

 

 

 

      تعریف:

ازقوه های شتر  یعروق شعریه ریوی ب زماني به وجود میاید که فشار  اذیمای ریوی بامنشا  قلبی  

) مانند فشار انکوتیک سیروم و فشار  که مایع را درفضای داخل اوعیه نگاه میدارد میگردد

 هایدروستاتیک نسج بین الخاللی(

 

:اعراض وعالیم  

Dyspnea ،    , Anxiety Restlessness, Cough 

 pink frothy sputum  کاهش اروای محیطی ) نشانه هایdecrease peripheral 

(perfusion ،Pulmonary congestion ،Hypoxemia   تنفس اضافی استفاده از عضالت   

Wheezing ،تکی کاردی، تکی پنی و عرق. 

 

 تشخیص توسط تاریخچه ، معاینات فزیکی و البراتواری صورت می گیرد

 رادیو گرافی صدر: redistribution  و بزرگی قلب اوعیه ریوی، 

  (Blurriness of vascular outline)  و خطوطkerli B  ، تجمع مایع در جوف پلورا  ، 

Increase interstitial  marking،  Butterfly  pattern 

 PCWP 25 از تر معموال  بیشتر  بلند قلبیاذیمای حاد ریوی با منشاُ  درmmHg یمای اذ ودر

 .نارمل و یا پاینتر می باشد  حاد ریوی با منشاُ غیرقلبی

  تعین سویه BNP  وPCWP    جهت تشخیص تفریقی اذیمای ریوی با منشا  قلبی و غیر قلبی

 .شددر اذیمای حاد ریوی با منشاُ قلبی بلند می با  BNPسویه  مفید میباشد.

 : تداوی
 .که پاهای آن از کنار بستر آویزان باشدبه مریض  ت نیمه نشستهعیوضدادن   .6

 قلب راکم میکند. کارکه  anxietyوکم کردن استراحت بستر، کنترول درد  .2

سکشن مداوم طرق تنفسی از افرازات وتطبیق اکسیجن توسط ماسک تا زمانیکه اکسیجن   .3

 .بلند شود mmHg60شریانی از 

 موجود باشدتهویه  میخانیکی در صورت که اکسیجنیشن کافی نباشد ویا هایپرکپنیا  .4

  .موجود باشد شدید یا اسیدوز شدید تنفسی hypoxemiaاگر  ABGsمونیتور   .5

اسباب و فکتور های زمینه سازو تشدید کننده باید اصالح شوند مانند:  هایپرتنشن شدید،    .6

 Acute یکجا باشد(،   mitral regurgitation اسکمی میوکارد )خصوصا  اگربا 

Regurgitation  ،برادی یا تکی اریتمی ها ، ازدیاد حجم وعایی در   دسامات قلب چپ

 شدید وظیفه بطین چپ. موجودیت خرابی

7.  Morphine ظرفیت وریدی وanxiety 2یکند و فشار اذین چپ راکم میکندرا خوب م-

8mg  ساعت بعد تکرار شود تا تاثیرات شان ظاهر شود در مریضان که اذیما  4-2وریدی

 نمیشود. داده COPDاستما و ترضیضات قحفی و  در ، Opioidریوی شان از سبب اخذ 

 

 

 

 

 

هجری شمسی۱۳۹۶سال               /  پ اساسی کاری پرنسیب داخلهگرو                /ا و پروتوکول ها ارتمنت انکشاف رهنمود هدیپ                          /ریاست عمومی طب معالجوی  

 

انکشاف رهنمود های کلینیکیدیپارتمنت   

 
هوزارت صحت عام  

اذیما حاد ریهتداوی  تشخیص و پروتوکول  

 

 
 



GCS ≥13 کوچک، GCS 8 or 9-12 متوسط،GCS<8-9شدیدهمراهبا تعبیر:

Brain stem reflexes: .درجدولذیلتوضیحگردیدهاست 

Reflex Examination 

Technique 

Normal Response Brainstem 

Location 

Pupils Response to light Direct and consensual 

restriction 
Midbrain 

Oculocephalic Turn head from side 

to side 

Eyes move conjugately in 

direction opposite to 

head 

Pons 

Vestibulo-

oculocephalic 

Irrigate external 

auditory canal with 

cold water 

Nystagmus with fast 

component away from 

stimulus 

Pons 

Corneal reflex Stimulation of cornea Eyelid closure Pons 

Cough reflex Stimulation of carina Cough Medulla 

Gag reflex Stimulation of soft 

palate 

Symmetric elevation of 

soft palate 
Medulla 

 :Imagingمعاینات البراتواری و 

Toxicologic analysis ،CBC،ادرار، معایناتCranial CTیاMRI،ECG،معاینهCSF

 osmolarity،BUN،کلسیم،گلوکوز،سیرومی.الکترولیتهاAterial blood gas analysisو

ضروریمیباشد.EEG وLFT ،NH3کریاتینین،،

 كوما: تداوی اهتمامات عمومي 

IV Access. 2 - Maintain patient  airway 1.  

وhypoglycemia ,hypoxia, hyperthermia، hypercapnia،یاكلسیمهایپرهایپوتینشن،.3

.اصالحگرددبایدهرچهزودتر،هیمودینامیکوگازاتخونتماماختالالتالکتروالیتها

4- در،بهیكطرفخوابانیدهشدهوافرازاتپاكگرددیدهوبایدمریضگرمگردیهایپوترمرد

 ضرورت شود.Oropharyngeal airwayصورت وقتي Tracheal Intubationگذاشته

 نزدمریض كه دارد Apneaاستطباب ، طرق بندش علويتنفسی ، ,Hypoventilation 

باشد aspiration ومریضمحكومبه موجودباشدغاتاستفرا  mechanical .ازباعثكوما

ventalationوقتيضرورتپیداميكندكهنزدمریضhypoventilation موجودباشدویا

.)کاهشفشارداخلقحفيجهت(باشدhypocapniaضرورتبرايتولید

ازطریقNaloxan 0.4-1.2mgوThiamin 50mg , Dextrose 50% (25gr (:ادویه-5

از0.2mgبهمقدار flumazenilاز Benzodiazepine .درصورتتسمموریديتطبیقگردد

خصوصاكهمریضphysostigminدرتسممانتيكولینرجیكهاازطریقوریدياستفادهگردد.

.اریتميقلبداشتهباشداكثراًمریضرابیدارمیكند

.تداویسببینیزصورتگیرد-6
 

یكحالتخوابعمیقاستكهمریضنمیتواندباتنبهاتشدیدداخلی)پرشدنمثانه(و تعریف:

خارجیبیدارشود.

 :ینات فزیکی عمومیامع

هسانتیگرادهمرا44-42رتبلنددرصورتیکهدرجهحرا،انتاناتسیستمیکرانشانمیدهد:تب

وتسممانتیکولینرجیکفکرمیشود.heat strokباجلدخشکباشدبهطرف

Hypothermiaها،باربیتورات الکول،درتسممsedative ،hypoglycemia   

phenothiazin,کفایهجریانمحیطیوعدمhypothyriodismوقتیکهدرجه.دیدهمیشود

تکیکاردیممکنازسببومیگردددرجهسانتیگرادشودسببکوما31حرارتکمتراز

دیدهbrainstemدرتشوشAberrant respiratory pattern.باشدpneumoniaاسیدوزو

نماید.می hypertensiveپتیبهانسفالوداللتافزایششدیدفشارخون.میشود

ها خونریزی باربیتوراتها، تسمم الکول، تسمم مشخصه خون فشار احتشاءیتفریط داخلی،

میباشد.adrenal crisisوsepsis ،profound hypothyroidismعضلهقلبی،

اجراشود.جهتارزیابیفرطفشاردماغیfundoscopicمعاینه

petechiae به TTPداللت ،meningococcemiaاحتمالو که میکند خونریزی به تمایل

خونریزیدماغیموجوداست.

Neurologic Assessment:در معاینه بیداریین اختالج،حالت ،hemiplagia

Myoclonus, ،Asterixis،DecorticationsوDecerebrationجستجوگردد.

multifocal  myoclonus.همیشهتشوشمیتابولیکرانشانمیدهد

Bilateral asterixis confusedدرمریضان drowsyو معین  metabolicعالمه

encephalopathyوتسممادویهمیباشد.

Glasgow coma score 

6 5 4 3 2 1  

N
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N
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Open eyes 

spontaneously 

Open eyes 

in response 

to voice 

Open eyes in 

response to painful 

stimuli 

Does not 

open eyes E
y
e 

N
/A

 

Oriented, 

converses 

normally 

Confused 

dissoriented  

Utters 

incoherent 

words 

Incomprehensible 

sounds 

Makes no 

sounds 

V
erb

a
l 

O
b

ey
s 

 co
m

m
a

n
d

s  

Localizes 

painful 

stimuli 

Flexion 

/withdrawal 

to painful 

stimuli 

Abnormal 

flexion to 

painful 

stimuli 

(decorticate 

response) 

Extension to painful 

stimuli (decerebrate 

response) 

Makes no 

movements 

M
o
to

r
 





 

 

۱۳۹۶/              سال پ اساسی کاری پرنسیب داخلهگرو                         /ارتمنت انکشاف رهنمودها و پروتوکول ها دیپ                                 /عمومی طب معالجوی ریاست  

 

 دیپارتمنت انکشاف رهنمود های کلینیکی

 
هوزارت صحت عام  

 کوما تشخیص و تداوی پروتوکول
 



 : تشخیص
% ّاقعات 15-20ُیچ تؽت التطاتْاضی تسّى کلچط هثثت تطای هحطقَ تشریصیَ ًیؽت. 

Leucopenia  ّNeutropenia  ضّظ اّل  10زاضًس تا ّجْز تة تلٌس اکثطیت  هطیعاى زض جطیاى

ط اذتالغات هطض هاًٌس تثقة هعایی ّیا اًتاى ثاًْی گس ّ اٌثاشهی  WBCهطیعی زاضای ؼْیَ ًاضهل 

. تشریص قطعی تة هحطقَ ًیاظهٌس طززگهشاُسٍ هی Leukocytosisْجْز تیایس ذصْصآ ًعز اغفال ت

ؼلوًْیال پاضاتیفی اظ ذْى، هغعاؼترْاى، هسفْع ّ تطشحات ضّزٍ یی ؼلوًْیال تیفی یا  جساؼاظی

 کاُش هی یاتس. 50تاالؼت اها تا ُفتَ ؼْم تَ % 90هیثاشس. ًتیجَ کشت زض غی ُفتَ اّل هطض تا %

ّ  S.Typhoiتَ هالحظَ هیطؼس. کلچط هثثت  T ّSTتغیطات غیط ّصفی هْجَ  ECGزض  

S.paratyphoi َتْزٍ ّتٌام ؼتٌسضز غالی یاز هیشْز. تطای تة هحطقَ تشریصی 

 ًیع تشریصیَ تْزٍ هیتْاًس.، Rose spotsّ عصاضٍ هعسی هعایی  ،هد عظن، ازضاض، کلچط هْاز غایطَ

اؼت  Widalتؽیاضی تؽت ُای ؼیطّلْژیک قاتل زؼتطغ تْزٍ کَ اظ آى جولَ یکی تؽت کالؼیک 

 ی تاشس.ّلی ایي تؽت زاضای فیصسی تلٌس هثثت کاشب ّ هٌفی کاشب ه

هثآل تْتطکلْظ، اًسّکاضزیت اًتاًی،  ض ّ هعسی هعاییتوام اهطاض تة زا تا :تشخیص تفریقی

 تشریص تفطیقی گطزز. لوفْها، هالضیا ّ ُیپاتیت ّیطّؼیتطّؼیلْظغ، 

 

  تذاوی:

زاشتَ تاشس تایس هقساض کافی هایعات ّ الکتطّلیت ُا تْصیَ گطزز. زض  dehydrationاگط هطیط  

 صْضت گیطز.  ذْى Transfusionصْضت ذًْطیعی شسیس 

For 5-7 days Ciprofloxacin 750mg ₓ2 

Levofloxacin 500mg orally × 1 for 5-7 days 

Ofloxacin 10-15mg/BW  ضّظ 10-7تَ زّظ کؽطی تطای هست 

Ceftriaxone 2gr  IV daily   for 10-14 days 

Azithromycin 1g orally   for 5 days 

Amoxicillin 1g x3 for 10-14 days 

ؼاعت 6ُط  1mg/kgزّظ زض اتتسا ّ تعسا   3mg/kgًعز هطیعاى کَ حالت ّذین زاضًس زیکؽا هیتاظّى 

 .تعس تطثیق هیگطزز

  اختالطات:
Intestinal Hemorrhage  ّاقعات ضخ هیسُس 5ُفتَ زّم زض % کَ تعس اظ ،Intestinal 

perforation % ُوطاٍ تا زضز ّ حؽاؼیت تطٌی هیثاشس ّاکثطا  ، کَ ایجاز هیشْزهطیعاى  1-3کَ زض

 تعس اظ ُفتَ ؼْم هطیعی تَ ّجْز هیایس.

کثس ّغحال، اًسّکاضزیت، ًْهًْیا، پیطیکاضزیت، اّضشیت، پاًکطاتیت، اتؽَ ُای  شاهل :اختالطات نادر

 ، هیْ کاضزیت،  اّؼتْهیلیت، اضتطیت، کْلی ؼیؽتایتیػ ّ احتثاغ ازضاض  هیثاشس.هیٌٌژیت

  Deafness،Alopecia ، Hemolytic anemia ّperipheral neuropathy  :مسمن اختالطات

 ثاشس.هی

 

 تعریف: 
 یا Salmonella typhiعثاضت اظ یک هطض ؼیؽتویک اؼت کَ اظ ؼثة هٌتشط شسى 

Salmonella Para typhi  زض ععْیت تْجْز هیایس ّ تا هْجْزیت تة ّزضز تطٌی

 .هتصف هی تاشس

 

 اسباب:
تعلق Enterobacriace تعضگ اظ تاؼیل ُای گطام هٌفی تْزٍ کَ تَ ذاًْازٍگطّپ ایي 

تْجْز هیایس  A.B.Cهحطقَ اظ ؼثة اًتاى ؼلوًْیال تیفی  ّ ؼلوًْیال پاضاتیفی  هیگیطًس.

اًتشاض اًتاى هعوْال  تْؼػ ًاقلیي، اکثطا  تْؼػ غصا، شیط، آب ّتععا  تْؼػ غصاُای 

 ضّظ هی تاشس. 21-3زضیایی صْضت هی گیطز. زّضٍ تفطید تة هحطقَ زض حسّز 

تطذالف ؼیطّتایپ ُای زیگط  (S.typhi and S.para typhi)عاهل ؼثثی تة هحطقَ 

 .یعٌی اًؽاى هی تاشس ؼالوًْیال زاضای هیعتاى ّاحس

 

 اعراض کلینیکی:
ًعز هطیعاى هحطقَ هْجْزیت تة ّ زضز تطٌی هتغیط تْزٍ، غْضیکَ تة ًعز تیشتط 

هطیعاى ثثت گطزیسٍ اؼت. 20-40هطیعاى ّزضز تطٌی ًعز % %75  

: تة ًشاًَ تؽیاض ّصفی تْزٍ کَ تَ شکل تسضیجی  هثل پتَ ظیٌَ تاال ضفتَ ّ وصف تة 

زّتاضٍ تة تشکل تسضیجی پایُیي  ا  تَ شکل زّاهساض تاقی هیواًس تعسضّظ  7-10تعس اظ 

گطزیسٍ ّلی اهکاى زاضز کَ تعس اظزّ ُفتَ  زّضٍ ًقاُت زّ تاضٍ عْز کٌس. هطحلَ تفطید زض 

 تة هحطقَ هطتْغ اؼت تَ:

هقساض اًتاى ؼلوًْیال زض ععْیت هیعتاى 

 صحتوٌس تْزى هیعتاى 

هعافیت هیعتاى 

زضجَ  ؼاًتی گطاز هی تاشس  کَ تعس اظ  38.8-40.5زّاهساض عطض ّصفی هطض، تة 

هست چِاض ُفتَ تسّى تساّی تط غطف هی گطزز. اعطاض غیط ّصفی هطض عثاضت اظ 

لطظٍ، ؼطزضزی، تی اشتِایی، ؼطفَ، ظعیفی، گلْزضزی، گٌکؽی ّزضز ُای ععلی 

ثعیت زاشتَ هیثاشس. اعطاض ؼیؽتن ُعوی کاهآل هتغیط هیثاشس، هطیعاى یا اؼِال یا ق

ّ اغفالیکَ عوط شاى کوتط اظ یک ؼال تْزٍ  AIDS  هیثاشٌس. اؼِال ظیازتط ًعز هطیعاى

 ،Rose spots یافتَ ُای هقسم هعایٌَ فعیکی زض اذیط ُفتَ اّل عثاضت اظ ُ عوْهیت زاضز.

 .هیثاشسًظط تَ زضجَ حطاضت کثس ّ غحال ّ تطازی کاضزی ًؽثی  ظراهَُ 

Rose spots  تَ شکل ضشِایMaculopapular  کوطًگ ّ ضًگ ضّشي زاضز کَ زض

تا فشاض تعّزی اظ تیي هیطّز ّ چٌس ثاًیَ تعس زّتاضٍ تظاُط  تٌَ ّ صسض هْقعیت زاشتَ،

 .هیکٌس
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هوزارت صحت عام  
 تة محرقه پروتوکول تشخیص و تذاوی

 



 معاینات البراتواری:

 ملی گرام فی دیسی لیتر 1000اما ندرتآ تا  600mg/dlهایپرگالسیمی ) اکثر زیادتر از  .１

２. Plasma Osmolality   زیادتر ازmOsm/L 350 

 عدم موجودیت کیتونیمیا یا کیتونیمیا خفیف .３

４. PH  7.3زیادتر از 

 mEq/L 20سویه سیروم بای کاربونات بیشتر از  .５

 100mg/dlدر مقابل هر  mEq 1.6معموآل سویه سودیم تصحیح شده افزایش میابد ) افزایش  .６

 افزایش گلوگوز سیروم(

 : سمولرهایپر گالیسیمیکاتداوی وضعیت هایپر 

 .گردددر صورتیکه مریض در حالت کوما باشد اهتمامات کوما نزدش اخذ  .1

ساعت اول . در صورتیکه سویه سودیم سیروم    3-2نارمل سلین در طی L 3-1اعاده مایعات:  .2

گیری از هایپر استفاده کرد) جهت جلو % 0.45بیشترباشد باید از سلین  mEq/dl 150از 

روز  2-1لیتر میباشد که باید طی  10-9وکمبود آب آزاد به طور متوسط  کلوریمیک اسیدوزس(

 اده شود.آینده اع

 درشروع تداوی نزد مریض تطبیق میگردد mEq/L 10 :پتاسیم .3

آغاز میشود وبا انفیوژن  0.1U/kgبه میزان  IV ریگولر  انسولین: باتجویز بولوس انسولین .4

( ادامه میابد. اگرگلوکوزسیرم کاهش نیافت باید میزان 0.1U/kg/h)IVثابت انسولین ریگولر 

هنگامیکه سطح  گلوکوزپالزما به  DKAانفیوژن انسولین را دوبرابرنمود. همانند

(250mg/dl کاهش )را به مایع داخل وریدی اضافه نمود ومیزان انفیوژن  %5یابد باید گلوکوز

کاهش یابد. انفیوژن انسولین باید تازمانیکه مریض توانایی  0.5U/kg/h-0.1انسولین نیزتاحد

تحت یتوان انرا به رژیم انسولین مجدد غذاخوردن راباز میابد ادامه داده شود ودراین زمان م

( تبدیل نمود . باید مریض باانسولین ازشفاخانه مرخص شود هرچند برخی SCجلدی )ال

 دوره ای از دواهای خوراکی کاهش دهنده گلوکوز رااستفاده نمایند. ا  مریضان میتوانند بعد

 

 تداوی فکتور های تشدید کننده -5

غیره تطبیق دیوریتیک ها و    ،نومونیا  ،Sepsisمانند در صورت موجودیت فکتور های تشدید کننده 

 گردند.تداوی 

 تعین اوسمولریتی سیروم خون: نوت:

Effective Posm = 2XNa(meq/L + glucose mg/dL) /18 

 

 

 : تعریف
گلوکوز پالزما ممکن ن سویه می باشد که در آ IIبت معموآل نوع عبارت از یک اختالط حاد دیا

باختن وزن، تنقیص  ،و نزد مریض تاریخچه چند هفتهُ پولی یوریا باشد  600mg/dl بیشتر از 

   ، بی حالی وکوما می گردد.که منجر به اغتشاش دماغ اخذ فمی

 

 :عوامل تشدید کننده
 انفرکشن میو کارد .1

 سکته مغزی .2

3. Sepsis 

 نومونیا .4

5. Pancreatitis 

6. Dementia ومایعات توسط مریض میگرددعصبی که مانع اخذ مواد غذایی  ، تشوشات 

 استفاده کوکاین .7

 Thiazide and Loop diureticsمصرف بیش از حد دیورتیک ها  .8

 ت(ت )انسولین ودوا های فمی ضد دیابعدم تطبیق مناسب  دواهای ضد دیابی -9

 

 اعراض:

 باسابقه چندهفته ای پولی یوریا  IIنوع  DMفرد میان سال مبتال به اعراض این مرض در نزد 

 Confusionکاهش اخذ مواد غذایی از طریق فمی می باشد. که منجر به  ،کاهش وزن

Lethargy  و کوما خواهد شد. 

 

 :عالیم
 ریشن شدیدید دیها -1

 هایپو تنشن -2

 تکی کاردی -3

 تغیروضعیت ذهنی -4

که مشخصه دیابیتیک   Kussmaulدرد شکم وتنفس  ،استفراغ ،تهوعمانند:   های نشانه  -5

 موجود نمی باشد.است کیتواسیدوزس 

ا کیتون در ادرار . امیی وجود ندارد یا خفیف خواهد بوداسیدوز وکتونم ،DKAبرخالف  -6

مختصری وجود داشته   Anion gapیدوز متابولیک باس. ممکن است اموجود نمی باشد

 .باشد  که این مسله ازسبب افزایش اسید الکتیک است
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هوزارت صحت عام  

 گالیسمیک هایپر اسمولر هایپر  حالت

HHS 

  

  

 
 



 تداوي:

  نایتریت ها: .1
(و در صورت اد امهُ 0.4mgگردد)الی سه دوز نزد مريض تطبیق می  نايتروگلسرين تحت السانيابتدا 

 5-3هر در شروع گرديده و اين دوز  10mcg/min-5)مقدار)وريدي به از طريق  ناراحتی صدری

(. درصورت که فشار 200mcg/minتا اعراض برطرف گردد) حد اعظمیزياد گرديده  10mcgدقیقه

سقوط نمايد اين دوا قطع گردد. مضاد استطباب مطلق نايترت ها در  100mmHgسیستولیک خون از 

يا ديگر  Sildenafilو استفاده  ( 90mmHgتفريط فشار سیستولیک خون )کمتر از 

phosphdiestrase inhibitors  ساعت قبل میباشد. همچنان نايترت درمريضان که از  48-24در مدت

 idiosyncraticنظر کلینیکی مشکوک به احتشا بطین راست باشد جلوگیری شود. بعضاً عکس العمل 

یجه اخذ نايترت ها واقع می گردد، که درمريضان که به شکل آنی فشار خون بیشتر سقوط می کند در نت

برگشت پذير است. ديگرمضاد استطبابات نايتريت ها در  Atropineبا توصیه مايعات داخل وريدی و

 نظر باشد:

2.   Beta-Blockers 
Metoprolol  5mgدقیقه كه هرپنج دقیقه بعد دو دفعه تكرارمي گردد. )تا دوز 2-1رفضوريدي در

هرشش ساعت تعقیب گردد. توصیه بیتا 50mg/PO-25ساعت بعد  2-1( به تعقیب آن 15mgمجموعي 

 داشته باشند اجتناب گردد. قلبی جبران ناشدهبالکر درمريضانیکه شواهد عدم کفايه 

3.   Calcium channel blocker  : 

درصورتیكه اعراض متکرر بوده و با دوز بلند نايترت ها وبیتا بالكر ها برطرف نگردد از   

diltiazem  وverapamil .استفاده مي گردد 

4.  Morphine sulfate : 
تكرارگردد. درحاالت ذيل از  min 5-30زرق آهسته وريدي درصورت ضرورت هر 4mg-2به مقدار

  Respiratory depression ,Hypotension ,Confusion ,Obtandationتطبیق آن اجتناب گردد.

5.  Antiplatelet therapy : 
به   Aspirinو 75mg/dayبعداً  Loading ،ملي گرام 300-600به مقدار Clopidogrelاز  

 روزانه استفاده مي گردد.   entericملي گرام 75-81بعداً   non entericملي گرام  325مقدار 

6.   Heparin 
Enoxaparin 30به مقدارmg، bolus  ً1وريدي بعداmg/kg بعدتحت الجلدي هر دوازده ساعت 

Unfractionated heparin 70-60به مقدارU/kg  يونت( وريدي  5000)اعظميbolus  ً12بعدا-

15U/kg/h .توصیه می گردد 

 angiotensin converting enzymeبرای مدت طوالنی توصیه  بخاطر وقایه ثانوی. 7

inhibitor  وstatine (atorvastatin 80mg   قبل از )PCI  نشان داده که اختالطات را کم نموده بناًء

  ها در وقت بستر شدن شروع گردد. statineپشنهاد شده که دوز بلند 

 

 

 

  تعریف:
 :دارايی يكي ازسه لوحه کلینیکی ذيل میباشد ناپايدار ق صدريخنا

 باشد.وجود آيد ودوام آن بیشترازده دقیقه  درحالت استراحت )يا فعالیت كم( به .1

 هفته گذشته( 2جديدآ تاسس نموده باشد )در مدت   .2

ودفعات آن   ) شدت، دوام،( داشته باشدCrescendoوصف پیشرفت كننده ) .3

 نسبت به قبل زياد گردد(.

 لوحه كلينكي:
عظم قص و بعضآ در ناحیه شرصوفیه موقعیت خلف درد صدري كه بیشتردر  -

 بودهدقیقه  10 دوام درد بیشتر از، میداشته باشد

 Squeezing ,heaviness ,burning pressure,وصف درد به شكل   -

tightness   احساس میكند واكثراً به  صدری بوده ويا مريض تنها يك ناراحتي

 .( Levin’s sign )مشت بسته در خط متوسط صدري محكم مي گیرند شکل

 بوده retrosternalدرد معموآل  موقعیت -

 ،آرنج ،ساعد ،هابازو ،شانه چپ ،بین الكتفيهُ مصافخ، زن، انتشاردرد به گردن  -

 وانگشت چهارم وپنجم میباشد. بند دست

 :ECG تغيرات
 ST segment depression 

 Transient ST segment elevation 

 T wave inversion (≥ 0,3mv) 

 

Cardiac Biomarker: 

CK-MB  ،-I Troponin و T- Troponin  درصورتیكه بلند باشدNSTEMI  را از

UNSTABLE ANGINA  تشخیص تفريقي میكند. رابطه مستقیم بین درجه بلند بودن

 مرگ ومیر موجود است.افزايش  تروپونین و
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هوزارت صحت عام  

  Unstable Angina and Non-ST-Segment Elevation Myocardial Infarction تشخيص و تداوی پروتوکول
 

  

 
 



يا  5mg/IV-2به مقدار Phentolamineاز  Persistent Hypertensionدر صورت  

Nitroprusside  به مقدار/ kg/min  0.25-8mcg  در صورت موجوديت تكي كاردي

propranolol   5-1به مقدارmg/IV  ياEsmolol  به مقدار/min 25-100mcg/kg  ياlabetalol 

 .استفاده گردد 0.3mg/kg/IV-0.2به مقدار 

وريد مريض دقيقه يا اگر  2-1در مدت   10mg-5  يا ديازيپم3mg/IV-2    لورازيپم: اختالجتداوي 

 Phenobarbitalدر صورت دوام اختالج توصيه و midazolam 5-10mg/IM در دسترس نباشد.

 15-20mg/kg/IV  دقيقه استفاده گردد. در اختالج كه از سبب ادويه به وجود  30در مدت بيشتر از

برتري دارد، در صورت ضرورت  phenytionنسبت به  Phenobarbitalآمده باشد استفاده از 

حاالت انفوژن در Propofol. سم نزد مريض تطبيق گردد د، برعالوه انتي دوتنيكجا استفاده گرد

resistant drug induced seizures است.  مؤثر راپور داده شده 

درجه سا نتي  41-40يت بيشتر ازحالت شديد )درجه حرارت عضو :Hyperthermiaتداوي 

عدم كفايه كليه، كواگولوپتي و ) ين عضوممكن سبب صدمه دماغ و عدم كفايه چند( يدگر

rhabdomyolysis  .فرط و در صورت شخي ويا ، بادپکه استفاده ازبرهنه كردن مريض و (گردد

صورت گيرد و بعدآ انتوبيشن   vecuronium نزد مريض فلج عضلی عصبی توسط فعاليت عضلی

 د. درگاجرا نزد مريض   sedationو تهويه ميخانيکی و

ه  هاپر نزد مريضانيك 5mg/kg/IV-2به مقدار  dantroleneدر صورت عدم جواب با تداوی   

 .دارند استفاده گردد ترمی وشخی عضلی

 brommocriptine 2.5-7.5mg/day/oral سندروم نزد مريضان neuroleptic malignant 

تداوي   جهتهر ساعت براي سه يا چهار دوز cyproheptadine  4mg/Oral, استفاده گردد

serotonin syndrome  استفاده گردد. ياchlorpromazine   ملی گرام وريدی. 25به مقدار 

Gastrointestinal decontamination:   
 Activated charcoalلواژ معده و توصیه 

Dilution : 5اخذ آب به مقدار ابتداcc/kg  از طريق فمي صرف در تسمم corrosives (acid و 

Alkaliاستفاده گردد ). 

Endoscopic /surgical removal  ، Catharsis و Whole bowel irrigation. 

Increase drug removal  :Urinary manipulation :forced diuresis  ،خطرناك است

 معموالً مهم است خطر اختالطات ) اذيما ريوي و تشوش الكتروليت ها (

Hemodialysis:  تشوش آب و تسمم كه همرا با كومای عميق، اپني، تفريط شديد فشارخون ،

با اهتمامات معمول يا تشوش اسيد و بيز يا تغير بي نهايت درجه حرارت بدن كه    الكتروليت ها 

   acid   Carbamazepine , Phenobarbital, Valproic. در تسممات شديداصالح نميگردد

theophylline, Salicylate, ethanol, Ethyline glycol & lithium    گيرد. دياليز صورت  

  Repeat dose charcoal 

 

 

 

، Agitation .باشدمي ومعاينه جلد  BP ,PR ,Temp ، RR, pupil sizeمعاينات فزيكي:

confusion يا Obtundation  ،بايد نوت گردد branchorrhea، wheezing، یريتما 

باس احت ،peristaltic activityموجوديت وعدم موجوديت ،آواز های معايیقلبی، 

 درج گردد. بايد  fasciculationيا  tremor، بطنی ياشخی بطن،حساسيت رادرا

Laboratory tests:  اندازه كردنosmolality  سيروم وOsmoler gap   ،سيروم

، سويه BUN،Creatinine ،Urine analysis ،ECG، گلوكوز ،هاالكتروليت

Acetaminophen   و اندازه ايتانول در تمام مريضانDrug Overdose   گرددتعين .

 .تادهسي، معاينات توكسيكولوژيك وراديوگرافي بطني به حالت اAnion gap معاين

 Heavy metals Ferrous sulfate ,Sodium chloride  ,Potassium,) حاالت براي 

Chloride ,Calcium Carbonate ،Drug filled Condoms  وEnteric-coated 

(preparation گردد.  استفاده 

 : تداوي

 Supportive care  مواجه شدن  جلوگيري از ،توصيه انتي دوتوسم جلوگيري از جذب

 .تداوي كوما، Oxygenation/ventilation، محافظت طرق هوايی، سم دو باره

 تداوي اريتمي كه شامل:

  اصالح هايپو کسيا و تشوش الکترواليت ها   

 Lidocain   درpersistent ventricular tachycardia  .استعمال گردد Prolong 

QT  با مگنيزيم وريدي وpacing .تداوي گردد 

 Wide QRS Tachycardia  در سيرtricyclic antidepressant يا sodium 

Bicarbonate  50-100به مقدارmeq .از طريق انفوژن وريدي تداوي گردد 

 در صورت  Bradycardia د. ريگ رتصو تداوي 

 هايپوترمي شامل: تداوی  تدا

  گرم نگهداشتن مريض و دور ساختن البسه مرطوب 

 Keep moving  جريان خون.  جهت تامينانگشتان و بازوها  ،پاها تمرين 

 كه شامل:  Hypotensionتداوي 

  2-1سلين تطبيقL(  200اكثرا مريض باcc جواب ميدهد)  و دوپامين در صورت عدم

 جواب با مايعات. 

 در تسممات tricyclic antidepressant  50سوديم باي كاربونات به مقدار-

100meq/IV درين مريضانو norepinephrine به مقدار/min 4-8meq  انفوژن

و  Glucagon 5-10mg/IVاز beta blocker در تسمم نسبت به دوپامين موثر است.

 استفاده گردد.  2g/IV-1به مقدار  calcium chloride كلسيم چينل بالكر تسممدر 

اعراض و يا فشار دياستوليك بيشتر از  موجوديت در صورت :Hypertensionتداوي 

105-110mmHg  م اناآرم با ادويه آروبايد فرط فشار خون تداوي گردد. مريضان متهيج

 .دنممکن جواب ده 3mg/IV-2به مقدار  lorazepam بخش مانند
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 Poisoning تداوی تشخیص و پروتوکول

 

 

 و  

 سوختگی های کیمیاوی چشم
 
 

 

  

 
 



 تداوی با وارفرین 

 تداوی با  انتی کواگوالنت  های جدید مانند Dabigatran 

 ادویه ضد تحثر فمی باRrivoroxaban ،Apixaban 

Unfractionated   80 هیپارینU/kg/IV  18به شکل بولس و بعدآU/kg/h  ادامه داده

  .شودمی

 1mg/kg :Enoxaparin و در در ضمن یکجا با تحت الجلدی دوازده ساعت بعد هر

شروع گردد. هیپارین وارفرین نیز نزد مریض  

 ادامه میابد150U/Kg/day  ای بعدی  درماه اول ودر ماه 200U/kg/dayدلتا پرین به مقدار 

mg SC 10–5 یک بار در روز   : Fondaparinux  

Rivaroxaban 15 mg orally twice daily with food for 21 days then 20 mg 

orally daily with food 

Contraindicated if CrCl < 30 mL/min 

Apixaban 10 mg orally twice daily for first 7 days then 5 mg twice daily 

Contraindicated if CrCl < 25 mL/min 

Dabigatran 5–10 days of parenteral anticoagulation then 150 mg/ TD 

Contraindicated if CrCl < 30 mL/min 

در صورتیکه کاهش صفیحات دمویه در اثر ادویه و یا قبال وجود داشته باشند از ادویه 

Argatroban   وBivulirodin  .استفاده میشود 

 

 : دوام تداوی

  درDVT  اطراف علوی، ساق پا، جراحی، ترضیض، استفاده از استروجن، داشتن کتیتر

 .ستمرکزی، تطبیق ادویه ضد تحثر برای مدت سه ماه کافی ا

 همراه با   در نزد مریضان مصاب سرطان ها venous thrombo emboli 

  ادویه  (low Molecular Weight Heparin) LMWH   به تنهائی بدون وارفرین تجویز

 شده و تا زمان نا مشخص ادامه می یابد)ویا اینکه خود سرطان تداوی شود(.

 ینزد مریضان مصاب ترومبو امبول Idiopathic   بسیار زیاد است که عود آنINR  

 ( در محدوده  Warfarin)نزد این مریضان توسط تطبیق دوا های فمی ضد تحثر خون

 نگهداری میشود. 2-3

  از ادویه ترومبو الیتیک نزد مریضانیکه هیمو دینامیک خراب دارند استفاده می گردند

 Streptokinase  ,TPA (Tissue Plasminogen Activator) ,Urokinaseمانند 

  نزد مریضان DVT  جلو گیری از عود ترو مبو امبو لیزم ودیگر خطرات امبولی جهت

inferior& superior vena Cavea filter  نیز تطبیق می گردد. 

  به صورت نادر نزد مریضانیکه ترو مبو الیتیک ها موثر نبوده و یا مضاد استطباب باشد

Pulmonary embolectomy  دداجرا می گر. 

 

 

 عبارت است از انسداد اوعیه ریوی از باعث امبولی  میباشد. :یفتعر

 :اسباب
DVT ،post traumatic syndrome کسور اطراف سفلی و حوصله، مایع امنیوتیک، واقعات ،

کانسری، بلند بودن فشار شریان ریوی بصورت مزمن، امبولی های شحمی، هوائی و پارچه های 

 نیز بوجود آمده میتواند. Hip jointزانو و  استخوانی که در تعویض نمودن مفصل

عث زرق اشخاصیکه زرقیات مینمایند باید متوجه باشند که میتواند امبولی های کوچک ریوی از با

 و موبه وجود میاید.  پنبه، تلک

 اعراض و عالیم کلنیکی:
Dyspnea, ،Respirophasic chest pain ،Cough ،Leg pain در صورت DVT  

Hemoptysis ،Palpitation ،Wheezing ،Anginal pain ، 20تعداد تنفس بیشتریا مساوی به 

درجه حرارت زیاد ، )ریوی(S2صدای چهارم قلب و تشدید، تکی کاردی، ، رال های تنفسیدر دقیقه

 موجود باشد DVTاگر نزد مریض  Homans sign، 38.5-37.5تر یا مساوی  

Pleural friction rub ،صدای سوم قلب 

 تشخیص صورت میگیرد. یدی تاجهت هاانجام تست، عالیمض واعراتاریخچه، توسط  :خیصتش

از باعث   D-dimer سویه Elisaیا امبولی ریوی توسط تست  DVTدر موجودیت  معاینات خون:

 است. 80٪ ازبلندتر DVTپارچه شدن فبرین توسط پالزمین بلند میرود که حساسیت آن در 

بلند رفتن تروپونین سیروم واسید های شحمی متصل به پروتین از  کر های قلبی:بلند رفتن بایومار

 باعث احتشا کوچک بطین راست بوجود می آید.

ECG  در گراف قلبSinus tachycardia،   همراه باS1Q3T3  که این دریافت نسبتا وصفی

رملتی که بطور غیر بطین راست و اسکیمی معمول ترین ابنا  Strainبوده اما غیر حساس میباشد. 

 به مشاهده میرسد. V1 – V2را سبب شده که بیشتر در لید های   ST – T Changeوصفی 

، بزرگ شدن بطین راست و بزرگ شدن شریان  focal oligemiaکه در آن  رادیوگرافی صدر

 ریوی نازله دیده میشود.

CT-Scan:  .بزرگ شدن بطین راست مشاهده میشودVentilation scan two line، 

 lung scaning ،perfusion scan detect .نیز اجرا میشود 

MRI انجیوگرافی ریوی و ،MRI venography with gadolinium contrast  مورد استفاده

 نیز اجرا میشود. contrast phlebographyقرار میگیرد 

ریوی را تقلید : برای امبولی ریوی استفاده نمیشود.صرف امراضیکه امبولی ایکوکاردیوگرافی

 MC conell’sعالمه   Trans thoracic echoمینمایند مورد استفاده قرار میگیرد. اما در  

 .مشاهده میشود

 تداوی:
 .میباشدخون با تداوی فارمکومیکانیکل  علقهتجویز ادویه جهت منحل نمودن  :تداوی ابتدائی

علوی وسفلی عبارت از وقایه ثانوی ف ا فلتر دراورده اجو تطبیقادویه ضد تحثر و یا :تداوی ثانوی

VTE (Venous Thrombo Embolism) .میباشد 

 

 تداوی با  انتی کواگوالنت  های جدید مانند Dabigatran 

  ادویه ضد تحثر فمی باrivoroxaban ،apixaban 

Unfractionated   80 هیپارینU/KG/IV  18به شکل بولس و بعدآ ازU/KG/hr ده می ادامه دا
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 دیپارتمنت انکشاف رهنمود های کلینیکی

 
هوزارت صحت عام  

 آمبولی ریهتداوی  تشخیص و پروتوکول                                                                    
ریه    

 

 
 



به شکل تداوی قدم  norepinephrineیا  Dopamineمیتوان از  Cardiogenic  shockدر 

بلند  PCWP، فاده می شود که دهانه قلبی پایینوقتی است Dobutamineاول استفاده کرد. 

درمریضان که  vasopressorمیتوان با یک  Dobutamineوسقوط فشار خون موجود نباشد. از

دوز  .کرد استفاده ( PCWPمایوکارد کاهش نموده باشد )تنقیص دهانه قلبی وبلند بودن  فهوظی

 می باشد.  -20mcg/kg/min  2آندوز معمول  و mcg/kg/min/BW 0.5-1آن ابتدایی

 Anaphylactic  تداوی  شاک
 0.5-3ml of 1/1000) Adrenaline  مقدار بهmcg/IM 300-500  ده دقیقه بعد نظر به

به  Cardiovascular Compromiseیا  collapseضرورت تکرار شود، درصورت 

 توصیه شود.  2ml/minدقیقه یا  10در مدت  10cc NSدر  0.1mg/IVمقدار 

 Diphenhydramine  ملي گرام زرق آهسته وریدي. 20به مقدار 

 Hydrocortisone ملي گرا م زرق وریدي. 200به مقدار 

 Aminophylline  دقیقه. 20در ظرف  ملي گرام 250به مقدار 

 توصیه آکسیجن با غلظت بلند.   

  خونسقوط فشاردرصورت دوام Plasma ,Hemaceel   و سیرومMix   .توصیه گردد 

  مریض  تنفس نزدعسرت افزایش صورت درIntubation   .نیز صورت گیرد 

Hydrocortison: Corticosteroid. ll 50mg  every 6h   برای مریضان که شاک آنها از

  .باشد تجویز میگردد   Adrenal Insufficiencyسبب 

Antibiotic. lll  : 

 گرام منفی مؤثر باشد هم تا نتیجه کلچر بهتر است انتی بیوتیک مناسب که باالی گرام مثبت و

 gr/IV 2به مقدار Third generation Cephalosporin (Cefotaximeشروع گردد، مانند 

                    Aminoglycoside( همراه با 2gr/12hبه مقدار  Ceftriaxoneساعت یا  6هر 

 (Amikacin 500 mg اگر دو مراتبه .)یمانتانات غیر هوازی مشکوک باش بهدرروز 

Penicillin +Metronidazole  یاClindamycin  توصیه میشود. اگرMethicillin 

resistant Staph aureus   (MRSA  مشکوک باشد )Vancomycin   برای انتانات تنفسی

Macrolide،   برای انتانات بولی تناسلیQuinoline    (Ciprofloxacin  عالوه گردد. بعد )

 .از نتیجه کلچروانتی بیوگرام انتی بیوتیک مشخص تجویز میگردد

Sodium bicarbonate.IV : برای مریضانیکهSepsis  و  Lactic acidosis  داشته  باشد 

دهانه  قلبی  را بلند نمیبرد و  Sodium B icarbonateمطالعات کلینیکی نشان داده که توصیه  

 را کم نمیکند.  Vasopressorضرورت به  

Activated protein C .V   : ازجمله پروتینEndogenous  است که دارای تاثیر

Antithrombotic ،Profibrinolytic  وAnti-inflammatory  می باشد. مطالعات نشان داده

 Severeدرمریضان که  Recombinant Human Activated Protein Cکه توصیه 

Sepsis  وOrgan Failure ومیر را کاهش میدهد دارند مرگ. 

عبارت از جریان ناکافی خون به انساج بوده که باعث عدم تکافوی ضرورت   :تعریف

 می گردد. اعضای حیاتیعدم کفایه میتابولیکی  آنها  می گردد که در نتیجه باعث 

 :تظاهرات کلینیکی
نبض محیطی ضعیف  ، خاسف شدن جلد، نهایات سرد، افزایش ضربان قلب، سقوط فشار خون 

کبد بالخره عدم کفایه  چند عضوبوجود  می امعا و تشوش وظیفوی یاولیگویوریا، اسک ،و خیطی

 Restless, confusionمریض ممکن نارمل بوده ویا نزد ید. حالت ذهنی مریضمیآ

Agitation, lethargy ,coma  .بوجود بیاید 

 :هدف تداوی مریضان شا ک
CVP 12-8 بینmmHgحفظ گردد ،Cardiac Index  4-22بینL/min/m سطح بدن حفظ

 Hematocrit  گردد. %70بیشتراز  Central Venous Oxygen Saturation، گردد

بیشتر از فشار سیستولیک  و 0.5ml/kg/hبیشتراز  ادرار دهانه ،باشد %30درحدود

mmHg90 

-A اهتمامات عمومي شا ك: 
 حالت مریض(نظر ب) Mechanical ventilationوO2:  Airway intubation تداوی با    

 Intravenous access and fluid ،ارزیابی) Hemodynamic HR،BP) Cardiac 

Monitoring  ،تطبیق فولی کتیتر ،CBC گلوکوز خون،   ،کریاتنین، یوریا  ها،، الکترولیت

  کراسمچگروپ خون وتعین   گازات خون شریانی،  ،تحثریپارامترهای  ، کلچر باکتریا

Volume  Replacement -B : 

 .و نقل الدم  صورت گیرد توقف خونریزی  :شاک هیمورژیک - 

 -Hypovolemic shock  2   ارمل سلین ویا رینگرلکتات در ظرفدولیتر ن یك تاh بعداً نظر

 توصیه  گردد. به ضرورت 

Cardiogenic  shock   مقدار کم نارمل سلین افزایش حجم دورانی  در عدم موجودیت

 گردد. تطبیق  challenges به شکل   250mlمعموال 

  Septic shock   داردلیتر مایعات ضرورت  2بیشتر از مقدار به 

Medication .C: 

Vasoactive Therapy. I  :vasopressor و  Inotropic agent  ایعات مبعد از احیا

گردد، در صورت سقوط فشار خون باوجود توصیه مایعات کافی همراه با  کافی توصیه می

  vasomotor toneبه خاطر بهبود  vasopressorشواهد دهانه بلند موجود باشد، ضرورت به  

به  Inotropic بلند ضرورت به  filling pressuresمی باشد. درصورت دهانه پایین همرا 

استفاده  norepinephrineاز  vasodilatory برای شاک می باشد. contractilityخاطر بهبود 

                 دوزمعمول میباشد. norepinephrine mcg/min/IV 1-2میگردد. دوز ابتدایی 

2-4mcg/min/IV دوز اعظمی .باید نگهداری شود (mcg/min 30  درمریضان که .)میباشد

ریق وریدی تجویز طاز  داشته 30mcg/min-10د ضرورت به دوزندارrefractory   شاک

 .انتخابی می باشد دوایی Septicدر شاک  Norepinephrineگردد. باید متذکر شد که  
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streptokinase    20یونت در ظرف   750000ملي ليترسلين که 100مليون در1.5به مقدار 

 دقيقه باقی  مانده توصيه گردد. 40یونت در ظرف   750000و   اول دقيقه

 ها:  thrombolyticمضاد استطباب 

 مضاد استطباب مطلق: 

 در یک سال گذشتهاسکيميک . سکته مغزی 2، سابقه خونریزی  دماغی  در هر زمان .1

 Suspected aortic dissection .4، . خونریزی فعال داخلی3

5. Known intracranial neoplasm 

 :مضاد استطباب نسبی
 عمليه  جراحی  اخير، 110/180فشار باالتر از،  (INR>2 )استفاده  از ادویه ها ضد انعقادي

 حالت خونریزی  دهنده چشم، حاملگی، ده دقيقه بيش از  CPR، در کمتر از دو هفته

   (Diabetic Hemorrhagic  Retinopathy)  ،Active PUD 
داخل دماغی   های دیگر پتالوژی و  شدید که در حال حاضر تحت کنترول است   HTNسابقه  

فرط حساسيت قبلی و یا مواجه  تاریخچه، هفته 4تا  2تروما در مدت ، اند که در فوق ذکر نشده

 سا ل. 2در جریان مدت     Streptokinaseشدن با 

Post fibrinolytic management : 

 Enoxaparin   ویاUnfractionated heparin 

 اهتمامات عمومي:
  اول.  ساعت 24ساعت ودرجریان  12استراحت مطلق بستر تا 

  4-2توصيه اوكسيجن به مقدارL/min   درمریضان کهhypoxemia  دارد ویا

nrutarutaS اوکسيجن نزدش کاهش نموده باشد . 

 جلوگيري ازقبضيت )از dioctyl sodium sulfosuccinate 200به مقدارmg/day 

 ميگردد(. استفاده 

  درمریضانSTEMI  خطر استفراغ وaspiration  12-4موجود می باشد بناًء برای 

 ساعت ازطریق دهن غذا اخذ نه گردد ویا از غذا مایع استفاده گردد.

  وقایه ازقرحه معده توسطPPI انتی اسيد ویا توسط ،H2-receptor inhibitor  

 صورت گيرد.

  آرام بخشتوصيه (benzodiazepine که )از Diazepam 5به مقدارmg  سه مراتبه

 روزانه استفاده گردد.

Opioids, Nitroglycerin Analgesia) 

Beta Adrenergic blocker 

Nitrates  

ACE inhibitor   

Angiotensin receptor blocker  

 
   

   

 

.ميایدبوجود  شرایين اکليلی ست که ازاثر بندش آنی ت اعبارت از حال :تعریف  

 

:اعراض و عالیم  

 دقیقه  30 درد صدری به وصف سوزنده، خفه کننده و فشار دهنده و شدید بوده مدت آن بيشتر از 

 ، دستچپ داشته و همراه با احساس ضعفيت و عرق سرد می باشد. درد ممکن به طرف دستدوام 

تن نایترو گليسيرین بر طرف شار داشته باشدو با استراحت وگرفره انتراست و ممکن به طرف ث

 نگردیده وممکن  همراه با دلبدی ، استفراق ، عسرت تنفس و سنکوپ باشد.

بيشتر   عدم کفایه کليوی، خونریزی های طرق هضمی،دیابت، ، مرض خانمها  ،اشخاص مسن

  قبل از  ان ها %50تقریبا  تمام مریضان که فوت می نمایند  . دنمی باش احتشآ بدون درد درمعرض

 .رسيدن به شفاخانه  فوت می کنند

 احتشای حاد میوکارد:تداوی 

-75 بعداً  به دوز ابتدایی به شکل جویدنی 325mg-160مقدار ب :Aspirinتوصیه تابلیت 

162mg ت يروزانه وتابلClopedogrel 600-300مقدار بmg  75بعداً دوز ابتداییmg/dailyl 

و  (0.4mgگردد)الی سه دوز نزد مریض تطبيق می  نایتروگلسرین تحت السانيابتدا   نایتریت ها:

شروع گردیده و این  10µg/min-5)مقدار)وریدي باز طریق  در صورت اد امهُ ناراحتی صدری

(. 200µg/minعظمیاحد تا اعراض برطرف گردد)زیاد گردیده  10µgدقيقه 5-3هر در دوز 

 سقوط نماید این دوا قطع گردد. 100mmHgدرصورت که فشار سيستوليک خون از 

  :Beta-Blockers 
Metoprolol دقيقه كه هرپنج دقيقه بعد دو دفعه تكرارمي گردد. )تا دوز  2-1وریدي درظرف

 هرشش ساعت تعقيب گردد.  50mg/PO-25ساعت بعد   2-1( به تعقيب آن 15mgمجموعي 

 Morphin sulfate : 4-2 به مقدارmg دقيقه  30-5زرق آهسته وریدي درصورت ضرورت هر

 ، Respiratory depressionتكرارگردد. درحاالت ذیل از تطبيق آن اجتناب گردد.

Hypotension , Confusion , Severe Obtandation  

Primary percutaneous coronary intervention (PCI)  براي مریضانيکه

 دو تا سه ساعت اول مراجعه و مشکوک باشد تشخيص   ،شاک ،ترومبوالیتيک مضاد استطباب باشد

 .به شفاخانه استطباب دارد

Thrombolytic ها: 
  (Streptokinase ,Alteplase  ,Reteplase  ,Tenecteplase) 

 :ها Thrombolyticاستطبابات 

ST segment elevation   0.1)که اضافه  و یا مساوی بهmv ( دردوليد سفلیInferior  )   ویا

 .(  precardial( و یا دوليد مجاور  lateralجنبی )

  LBBB new onset  وTrue posterior wall AMI 
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هوزارت صحت عام  
   ST تشخیص و تداوی احتشای میوکارد با صعود قطعه خط پروتوکول
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