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   ارزیابی پیش از عمل و تجویز دارو: لاوفصل 
  یهوشیب خچهیتار

                                  
  ) توسط( 1846در و)     توسط( 1842در      اتر *

  )تست (                 افتی )مقبولیت(تیعموم               رفت کار به هوشبر به عنوان بار نینخستي برا

  

  )تست (                        )                                   توسط( 1844              * 

   رفت کار به دنداني دردی بي برا    

  

  )اسنو جان توسط( 1835در     کلروفرم* 

   رفت کار به مانیزاي دردی بي برا    

  

  )تست (                   کلوپروپانیس     1930ی استنشاق برهوش نیمهمتر* 

  )تست (                                   فلورکسن     نهیفلوری استنشاق هوشبر نیاول* 

  )تست (                                  اسنو جان        ستیولوژیآنستز نینخست* 

   راسی مارس    ی هوشیب لیالتحص فارغي دانشجو نینخست* 

   کرد اختراع رای توخال سوزن      1854* 

   ژنیاکس و  مخلوط زیتجو             * 

  .برد کار بهی حسیبي برا را نیکوکائ     * 



 مرکز تخصصی خدمات آموزشی گروه پزشکی فرهنگ گستر نخبگان 
 

 ٢ .بوده و هر گونه کپی برداري پیگرد قانونی دارد  موسسه فرهنگ گستر نخبگان استفاده از جزوات فقط مخصوص افراد ثبت نامی
 

   نیکوکائ ونیلتراسیانف بای حسی ب وی عصب بلوك     * 

 *Corning     کرد ابداع را دورالیاپی حسی ب   

  کرد ابداع را نخاعیی حسی ب     * 

  )1905( کرد سنتز را نیکائ پرو     * 

  . برد کار بهی جراح دري هوشبري برا را کلوپروپانیس        1933* 

  . برد کار بهی هوشیب يالقاي برا را الپنتویت        1934* 

  منتشر شد ي ولوژیآنستزي  مجلهي  شماره هیاول      1940* 

 *Lofgren     کرد زسنت را نیدوکائیل .  

  . کرد استفادهی نیبال صورت به هالوژن از        1956* 

   پروپوفول ازی نیبال استفاده       1989* 

  . شد اضافه گیتورنینام به متری اکس پالس      1990* 

  )1949. (کردندی نیبال استفاده  از  * 

  . کرد استفادهی نیبال صورت به فلورانی توکسم از               1959* 

   انفلوران ازی نیبال استفاده    1972* 

  زوفلورانیا ازی نیبال استفاده     1981* 

  دسفلوران ازی نیبال استفاده     1992* 

   سووفلوران ازی نیبال استفاده     1994* 
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    فصل دوم
 استی جراح برش درد و استفراغ و تهوع از ماریبی نگران نیشتریب:  نکته .  

  کاھش میزان عوارض پس از عمل استاصلی ترین هدف ارزیابی پیش از عمل :نکته،.  

  . است عمل از قبلی درمان شیپ مهمۀ جنبه ست،یولوژیزآنت توسط عمل از قبل مالقاتیی زدا شیتشو اثر* 

  .نارسایی قلبی است) تنگی نفس در حالت درازکش (ارتونپه علت* 

                         حالبی تنگ* 

             ) يناکچور( شبانهي ادرار پر      

                         هیکل عفونت   

                  آسم -        

   ونجهی تب -        

     تهوع حالت -        

  

 ی آنت لیتشکي برای کیژنت نهیزمة نشاندهند تواندی میی داروي آلرژ  -   مزمنی آتوپۀ سابق:  نکته
.                                                   نمایان میشود عمل رامونیپ ةدور دري دیوري داروها به واکنش صورتآنتی ژنهاب هیبرعل يهایباد

  . شودی م داده نسبت داروها به غلط بهی گاه که کند کیآلرژ واکنش جادیا تواندی م هم التکس *

  دار التکسي ها دستکش -      

  )( دیکلر لینیوی پلي ماسکها -

   مجدد تنفسي ها سهیک -     التکس

                                                             ئوپرنن التوریونتي ها محفظه -

  قاتیتزري برای کونیسلي ها چهیرد-
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    )دوریاستر(حد از شیب خرخر                                                                         )  OSA سندرم(  

  

 ي ها نشانهیی هوا راه متناوب انسداد   کننده مطرح  خواب در آپنه : نکته      

                OSA            دری آلودگ خواب 
  روز

   حد از شیب نیتسک         

                   خطر در مارانیب نیا

  يدردی ب جادیاي برا شده زیتجوي داروها ازی ناش هیتهو فیتضع         

  

 مطلوبی درماني پاسخها کهیی وهادار عمل از قبل قطعي برای الزام داروهای احتمال هم کنش بر:  نکته 
  . کندی نم جادیا دارند

  ؟ میده ادامه عمل رامونیپ طول در دیبا را را داروها کدام* 

  ی هورموني های نیگزیجا – ها ضدتشنج – ها کیورتید - تالیژید - نیآنژ ضدي داروها - خوني ضدپرفشاري داروها -

  

 خطر             )ونیوتاسیآنژ مبدل میآنزي اه مهارکننده(  کنندگان مصرف:  نکته 
 )تست(                          . عمل رامونیپ دوره طول در خوني فشار کم و کنامییهمودي داریناپا

  

  : ی هوشیب با تداخل و داروهای جانب عوارض

   هوشبرها به تحمل         الکل مصرف سوء

  ی عضالن کننده شل داروها اثر نشدی طوالن     يدیوزکینوگلیآمي ها کیوتیبی آنت

   دستگاهي ها پاسخ در اختالل جادیا       خوني پرفشار ضدي داروها

  ي زیخونر استعداد                                    نیآسپر



 مرکز تخصصی خدمات آموزشی گروه پزشکی فرهنگ گستر نخبگان 
 

 ٥ .بوده و هر گونه کپی برداري پیگرد قانونی دارد  موسسه فرهنگ گستر نخبگان استفاده از جزوات فقط مخصوص افراد ثبت نامی
 

                                                                                                               هوشبرها به تحمل                           ها نیازپیودبنز

پاسخ هاي تشدید شده به داروهاي مقلد سمپاتیک در صورت مصرف       مهار کننده منوآمین اکسیداز             
  )      اخیر(حاد

  ي کاریبراد             

   برونکواسپاسم             

  بتا يها تیگوس آنتا

    به پاسخ در اختالل جادیا             

   وکاردیم فیتضع                                                            

   خوني فشار کم     بلوکرها ملسیک* 

   قلبي باالی تمیر سید      

       تالیژید

  یتیهدا اختالالت      

  

              یپوولمیه       

                   اه کیورتید *

  ی پوکالمیه       

  در)نیافدر( میرمستقیغ کیسمپات لدقمي داروها به دیشد پاسخ            

  صورت گرفته                           حاد که بصورت  نیدرما                                                                

                   يا حلقه سهي های ضدافسردگ

   هوشبرها به تحمل            
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  نشده داده صیتشخی قبل حجم کمبود                                                              

   دهنده نشان    خوني فشار کم* 

   دارو اثر در کیسمپاتی عصب دستگاه نقص            

ي ا دنده نیب دومي فضا در شدت حداکثر با استرنوم راستۀ لب دری ستولیس سوفل     آئورتی تنگ سوفل* 
  که

  . شودی م کشف سمع با

  . باشد عالمت بدون است ممکن     آئورتی تنگ

  

  باعث  نشاندهنده  ی عموم خون فشاری ناگهان :   نکته* 

  یقلبي های تمیر سید     عالمت بدون آئورتی تنگ    یهوشیب هنگام       قلب ضربان              

  يا ضربه حجم نامطلوب ↓            ی طیمح عروق مقاومت               

  

  در بیماري کاروتید:نکته  

  اکستند کردن یا چر خاندن سر تحمل نمیشود                 

    يا مهره انیشري انسدادي ماریب         

  

  

   کمردردۀ سابق با               

                                                                          مارانیب دری توتومیل تیوضع تحملی  بررس* 

  ي کمری لوپاتوکیراد                                                                                   

  

م
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  آسمۀ سابق با                                                                                     

  مارانیب در گیزنیو وجود عدم ای وجودي برا ها هیر سمع* 

   قلبی تقاقاحیی نارسا                

  

  ماریب سن              

   ماریب جنس        عمل از قبل شاتیآزما بر رگذاریتاث عوامل* 

  ی هوشیبي برا شده انتخاب کیتکن              

  

 ی عیرطبیغی شگاهیآزما جینتا      ممکنی  عیطب افراد درصد 5:  نکته  

 کاهش گار،یس ترك( عمل رامونیپي ها مداخله        عمل امونریپة دور در ابتدا کاھش يبرا کردیرو نیموثرتر:  نکته 
  )وزن

   عمل از قبلي آزمونها از شتریب نقششان                                    

حداقل میزان هموگلوبین مناسب بیمار کاندید عمل جراحی الکتیو *           ی خون کم* 
10mg/dlاست  

  

 ندارد عمل رامونیپ دوران دری چندان طلوبنام حوادثی خون کم:  نکته .  

  . استی خون کم از خطرناکتر مراتب به عمل رامونیپ نامطلوب حوادث جادیا دری تمیسی پل* 

  ي زیخونر                          

      ی تمیس  پلی خطرات* 

  ترومبوز                           
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  گاریس مصرف سابقه                                                                                                                   

  دراثر  مزمنی انیشری پوکسمیه          

                         نشاندهنده  رمنتظرهیغی تمیسی پل* 

   کهایورتید اثر بر عروق داخل عیما حجم کاھش          
  

  خون قند غلظت                

      ي باال مارانیب دری عیرطبیغي ها افتهی نیعتریشا* 

   غلظت                      سابقه وی نیبال عالمت بدون سال 60  

  . شودي ریگ اندازه ویکتالی جراح عملي برا سرم میپتاس     کیورتید با درمان تحت ماریب در *

   کم اطالعات ای اطالعات فاقد     ادرار هیتجز

  است خونی میش تکرار      

  . شوندی م کشف  انجام با که است خاموش     وکاردیمي ها انفارکتوس درصد 30 حدود* 

  کی تواندیم  موج رایز( یبلق وکاردیم انفارکتوس  دهنده نشان است ممکن  موج وجود عدم:  مهم نکته 
  )شود دیناپد ساله 10 دوره

   

  

                 

   مرد  سال 40

  کرد هیصتو را  متداول صورت به ویکتلای جراحي برا  انجام توانی م        

مطالعھ )آزمایشھای قبل از عمل ( ٢٠٠٠میلر   ٩-٥جدول 
 )تست(     ٢٠٠٧میلر  ١٣-٥معادل جدول .  گردد
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     زن  سال 45

   

  )% 100تست (  

  

  %)100تست(                    طبقه بندي وضعیت فیزیکی*

  ي عاد سالم فرد کی    * 

  ی سني انتها دو ،یمرضی چاق مزمن، تیبرونش ن،یریش ابتید ،یانیشر خوني پرفشار    * 

 انفارکتوسۀ سابق ،يصدر نیآنژ ،یعروق عوارض با نیریش ابتید شده، کنترل بد خوني پرفشار    * 
  ي ویر کننده محدودي هایماریب وکارد،یم

 
 

براي اطالع از نحوه دریافت جزوات کامل با شماره هاي زیر : نکته مهم
  .تماس حاصل فرمایید
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