پیش داروی بیهىشی )(Preoperative Medication
کتامیه+آتروپیه
عضالوی
داخل
تسریق
اثر
مقایسً
کتامیه+آتروپیه+میدازوالم جهت سدیشه قبل از اعمال جراحی کىدکان

با

ترکیب

 بررسی اثر  dexmedetomidinو  (ketodex) ketamineبر روی سرفً واشی از فىتاویل حیهپري مدیکیشیه
_ تزرطی اثز طزػت تشریق در ٔاکُغ پارادٔکض َاػی اس تشریق يیذاسٔالو تؼُٕاٌ پیغ دارٔی تیٕٓػی در
تیٕٓػی کٕدکاٌ
_ يقایظّ اثز پزِ يذیکاطیٌٕ يیذاسٔالو ٔ کهزال ْیذرات در اطفال قثم اس ٔرٔد OR
درد بعذ از عمل )(Postoperative Pain
 يقایظّ ی اثز افشٔدٌ فُتاَیم یا طٕفُتاَیم تز تٕپی ٔاکائیٍ ایُتزاتکال تز رٔی تی دردی پض اس اَجاو ػًمجزاحی طشاریٍ انکتیٕ
 تاثیر مصرف شربت دکسترومتىرفان قبل از عمل جراحی بر میسان درد بعد از عملجراحی ارتىپدی
_ تزرطی اثز افشٔدٌ کتايیٍ تّ يایغ پًپ  PCAدرتی دردی تؼذ اس ػًم
_ تزرطی تج ٕیش داخم ٔریذی آپٕتم (پاراطتايٕل) ٔ کتٕرٔالک قثم اس ػًم تز يیشاٌ تی دردی تؼذ اس اػًال
جزاحی انکتیٕ قظًت تحتاَی ػکى
_ تزرطی تاثیز طٕنفات يُیشیى ٔریذی تز يیشاٌ درد يزاحم أنیّ تؼذ اس ػًم جزاحی اَذاو تحتاَی
_ اثزات تیحظی کٕدال تا تٕپیٕاکائیٍ ،تٕپیٕاکائیٍ  -دکظًذتٕيذیٍ ٔ تٕپیٕاکائیٍ –فُتاَیم تز رٔی تی دردی
پض اس ػًم جزاحی کٕدکاٌ
_ تزرطی تاثیز تجٕیش يالتَٕیٍ قثم اس ػًم جزاحی ارتٕپذی اَذاو تحتاَی تز درد تؼذ اس ػًم
_ تزرطی تاثیز تجٕیش اَذاَظتزٌٔ قثم اس ػًم آپاَذکتٕيی تز درد تؼذ اس ػًم
_ يقایظّ ْیذر اطیٌٕ ٔ کتايیٍ قثم اس ػًم تز درد ٔ آژیتاطیٌٕ تؼذ اس ػًم کٕدکاٌ تحت ػًم
آدَٕتاَظیهکتٕيی
_ يقایظّ تاثیز دٔ دارٔی طٕنفات يُیشیٕو ٔ کتٕٔالک تزای تی درد پیؼگیزاَّ تزای ػًم ْای جزاحی آپاَکتٕيی
_ اثز دٔس کى کتاَیٍ تز ػذت درد ٔ نزس پض نش ػًم جزاحی آپاَذکتٕيی
_ يقایظّ اثز آپٕتم ٔریذی ٔ ػیاف اطتايیُٕفٍ تز درد پض اس ػًم جزاحی تاَظیهکتٕيی
_ يقایظّ اثز پیؼگیزاَّ پتیذیٍ ٔریذی تا ػیاف دیکهٕفُاک تز رٔی درد ٔ نزس پض اس ػًم جزاحی طشاریٍ تحت
تی حظی َخاػی
_ تزرطی تاثیز يالتَٕیٍ تزرٔی درد تؼذ اس ػًم ارتٕپذی اَذاو تحتاَی
_ يقایظّ يایغ درياَی ٔ کتايیٍ تزرٔی درد تؼذ اس ػًم در کٕدکاٌ تحت ػًم ادَٕتَٕظیهکتٕيی
_ يقایظّ اثز اطتايیُٕفٍ ٔریذی تا يپزدیٍ تز درد پض اس ػًم طشاریٍ انکتیٕ تا رٔع تیٕٓػی ػًٕيی

بیحسی رژیىنال )(Regional Anesthesia
يقایظّ اثز دکظًذتٕيذیٍ ٔ پتذیٍ ٔ کتايیٍ تز پیؼگیزی اس نزس در طی تی حظی َخاػی يقایظّ اثزٔ dexmetedomidineریذی َٔخاػی تزرٔی کیفیت تی حظی َخاػی در تیًاراٌ تا فتق ایُگٕایُال تزرطی يقایظّ ای اثزات افشٔدٌ ایُتزاتکال يزفیٍ ٔ پتذیٍ تّ تٕپیٕاکائیٍ در تیٕٓػی َخاػی حیٍ ػًمطشاریٍ
_

اثز اَذاَظتزٌٔ تز رٔی پیغ گیزی اس ْایپٕتُؼٍ ٔ تزادی کاردی َاػی اس تی حظی اطپایُال

_ يقایظّ يیشاٌ ػیٕع افت فؼار خٌٕ در تی حظی َخاػی تیٍ نیذٔکاییٍ  ٔ %5تٕپیٕاکائیٍ %55در ػًم
جزاحی طشاریٍ طکؼٍ انکتیٕ
_

يقایظّ تیحظی َخاػی تا يارکائیٍ ْیپزتارٔایشٔتار

_

يقایظّ تیحظی َخاػی تا تشریق تٕپیٕاکائیٍ –فُتاَیم ٔ تٕپیٕاکائیٍ –دکظًذتٕيذیٍ در خآًَای حايهّ

_

تزرطی يقایظّ ای يقادیز يختهف تٕپیٕاکائیٍ در SAدر جزاحی ْای آَال

_

تزرطی تاال تزدٌ پاْا در کاْغ سياٌ ریکأری پض اس SA

_

يقایظّ فُتاَیم ٔ طٕفُتاَیم داخم َخاػی ًْزاِ نیذٔکائیٍ تزای اَجاو C/Sانکتیٕ

_ کُتزل  PDPHتّ دَثال SAتا ایُذرال (پزٔفیالکظی  ٔ RX ) BID 20mg ،دطًٕپزطیٍ اطتُؼاقی (
) Synetetic ADH
_ اثزات تیحظی کٕدال تا تٕپیٕاکائیٍ ،تٕپیٕاکائیٍ -دکظًذتٕيذیٍ ٔ تٕپیٕاکائیٍ –فُتاَیم تز رٔی تی دردی
پض اس ػًم جزاحی کٕدکاٌ
_

يقایظّ دٔ رٔع تیحظی َخاػی تّ طزیق يذیٍ ٔ پارايذیٍ

_ ي قایظّ تاثیزاَجاو تارتٕئیچ ٔ ػذو اَجاو آٌ در تی حظی َخاػی تزرٔی کاْغ طزدرد پض اس ػًم جزاحی
طشاریٍ انکتیٕ
_تزرطی يقایظّ اثز فُتاَیم ٔ طٕ فُتاَیم ایُتزاَکال تّ ًْزاِ تٕپیٕاکاییٍ در کاْغ طزدرد پض اس ػًم جزاحی
طشاریٍ انکتیٕ
_ يقایظّ اثز فُتاَیم ٔ طٕفُتاَیم ایُتزاتکال تّ ًْزاِ تٕپی ٔاکاییٍ تزای اَجاو ػًم طشاریٍ
_ تزرطی اثز افشٔدٌ طٕفُتاَیم تّ نیذٔکائیٍ در تالک تیز تز رٔی کیفیت تالک در تیًاراٌ انکتیٕ ارتٕپذی
_ يقایظّ تغییزات ًْٕدیُايیک تیًاراٌ در  Pre loadتا ٔنٌٕٔ ٔ يحهٕل ریُگز حیٍ اػًال جزاحی طشاریٍ انکتیٕ
تحت تی حظی َخاػی
_ تزرطی يقایظّ ای يقادیز يختهف تٕپیٕاکائیٍ در تی حظی َخاػی درجزاحی طشاریٍ انکتیٕ
_ تزرطي يقايظّ اي اثز تي حظي َخاػي تا نیذٔكايیٍ  %5تا ياركايیٍ %/.5تز رٔي ًَزِ آپگار َٕسادي در ػًم
طشاريٍ اَتخاتي

_ اثزاَذاَظتزٌٔ در پیؼگیزي اس افت فؼار خٌٕ َاػي اس تي حظي َخاػي در خآًَاي حايهّ كاَذيذ ػًم
جزاحي طشاريٍ انكتیٕ
_ يقایظّ اثزات تٕپیٕاکاَیٍ ْیپزتار ٔ ایشٔ تار جٓت تی حظی َخاػی در ػًم جزاحی طشاریٍ
_ تاثیز افشٔدٌ فُتاَیم ايُتزاتكال در دٔسْاي يختهف تّ نیذٔ كائیٍ  %5تز يیشاٌ تزٔس درد تؼذ ػًم طشاريٍ انكتیٕ
_ تزرطي تاثیز افشٔدٌ  55يیكزٔگزو فُتاَیم ايُتزاتكال تّ نیذٔ كائیٍ  %5تز يیشاٌ تزٔس نزس تؼذ اس ػًم طشاريٍ
انكتیٕ

تهىع و استفراغ پس از عمل )(Postoperative Naosea & Vomiting

 يقایظّ تاثیرگراویسترون و متىکلىپرامید در پیشگیری از تهىع و استفراغدر طی عمل سساریه با بیهىشی بً روش بی حسی اسپیىال
 يقایظّ اثز گزاَیظتزٌٔ ٔ دگشايتاسٌٔ تا گزاَیظتزٌٔ تُٓا در پیؼگیزی اس تٕٓع ٔ اطتفزاؽ پض اس ػًم جزاحیکهّ طیظتکتٕيی الپاراطکٕپی
_ يقایظّ اَذاَظتزٌٔ تا دٔس کى پزٔپٕفٕل جٓت کاْغ تٕٓع ٔ اطتفزاؽ تؼذ اس ػًم جزاحی
_ يقایظّ اثز تزکیة دگشايتاسٌٔ –يتٕکهٕپزایذ تا اَذاَظتزٌٔ در پیؼگیزی اس تٕٓع ٔ اطتفزاؽ در ػًم طشاریٍ
تحت تیحظی اطپیُال
_ تزرطی يقایظّ ای تاثیز کهَٕاسپاو ٔ اَذاَظتزٌٔ در تٕٓع ٔ اطتفزاؽ تؼذ اس ػًم در اػًال جزاحی
الپارٔطکٕپیک تیًاریٓای سَاٌ
_ يقایظّ تاثیز گزاَتیظتزٌٔ ٔریذی تا يتٕکهٕپزايیذ ٔ دگشا يتاسٌٔ درپیؼگیزی اس تٕٓع ٔ اطتفزاؽ پض اس طشاریٍ
تا تیٕٓػی تّ رٔع اطپیُال

بیهىشی از راه دور )(Remote Anesthesia
_ يقایظّ پزٔپٕفٕل تا تزکیة پزٔپٕفٕل کتايیٍ تز رٔی پاطخ ْای ًْٕدیُايیک َاػی اس ECT
_ يقایظّ پزٔپٕفٕل َٔظذَٔال تز رٔی طٕل يذت تؼُج ٔ پارايتزْای ًْٕدیُايیک حیٍ اػًال ECT
اداره راه هىایی )(Airway Management
_ يقایظّ ی اثز پزٔپٕفٕل تُٓا تا پزٔپٕفٕل تّ ًْزاِ ػمکُُذِ ی ػضالَی رٔی ًْٕدیُايیک ٔ ٔضؼیت کارگذاری
ياطک ْٕایی حیٍ انقای تیٕٓػی
 تزرطی اثز نیذٔکائیٍ ٔریذی تز تزٔس گهٕدرد يتؼاقة تجٕیش طٕکظیُیمکٕنیٍ در تیًاراٌ تحت ػًم جزاحیآپاَذیظیت
_ يقایظّ اثزات ًْٕدیُايیک الرَگٕطکٕپی تا تیغّ يک ایُتاع ٔ تیغّ يیهز
_ تزرطی دٔس يٕثز دکظًذتٕيذیٍ تز رٔی اثزات ًْٕدیُايیک الرَگٕطکٕپی

_ تؼییٍ دٔس يُاطة ريی فُتاَیم در نٕنّ گذاری تزاػّ در غیاب ػم کُُذِ ْای ػضالَی
_ طٕٓنت کار گذاری LMAتا يقایظّ اثز دٔس کى طیض آتزاکٕریٕو ٔ طٕکظیُیم کٕنیٍ
_ تزرطی اثزات تظٓیم طٕنفات يُیشیى تّ تزٔس طزیؼتز  NDMR onsetدر ایُذاکؼٍ ٔ نٕنّ گذاری طزیغ
_ تزرطي ارتثاط طثقّ تُذی يال اکهٕژٌ دَذاَی ٔدرجّ تُذی الرَگٕطکٕپی حیٍ ایُتٕتاطیٌٕ
_ يقایظّ ی اثز پزٔپٕفٕل تّ ًْزاِ ػم کُُذِ ی ػضالی رٔی ًْٕدیُايیک ٔ ٔضؼیت کارگذاری ياطک ْٕایی
حیٍ انقای تیٕٓػی
_ اثز دکظظًتذٔيیذیٍ در تخفیف پاطخ ْای قهثی ػزٔقی نٕنّ گذاری تزاػّ
_ يقایظّ اثزات ًْٕدیُايیک کارگذاری نٕنّ حُجزِ ای تا ياطک حُجزِ ای تا ياطک حُجزِ ای حیٍ انقای
تیٕٓػی
_ يقایظّ تغییزات ًْٕدیُايیک ایجاد ػذِ در حیٍ اطتفادِ اس راِ ْای ياطک حُجزِ ای تا نٕنّ گذاری داخم
تزاػّ
_ يقایظّ ٔیذئٕ الرَگٕطکٕپ ٔ الرَگٕطکٕپ يظتقیى در ردِ تُذی راِ ْٕایی در تیًاراٌ کاَذیذ ػًم جزاحی
َیاسيُذ اَتٕتاطیٌٕ تزاکُال

ثبات همىدینامیکی )(Hemodynamic Stability
 تاثیز اثز يایؼات گزو حیٍ ػًم جزاحی تز ٔضؼیت ًْٕدیُايیک ،نزس ،درد تؼذ اس ػًم جزاحی پزٔطتاتکتٕيی اسطزیق يجزا
_ اثز دٔس کى کتايیٍ تز پاطخٓای ًْٕدیُايیک تٕرَیکت در اػًال جزاحی ارتٕپذی
_ يقایظّ تغییزات ًْٕدیُايیک  ،در انقای تیٕٓػی تا پزٔپٕفٕل ٔ تیٕپُتال طذیى تزای C/S
_ تزرطی اثزات کًکی طٕنفات يُیشیى در اػًال Delibrate hypotention
_ يقایظّ اثز پزِ نٕد تأنٌٕٔ ٔ يحهٕل ریُگز تزتغییزات ًْٕدیُايیک تیًاراٌ حیٍ اػًال جزاحی طشاریٍ انکتیٕ
تحت تی حظی َخاػی
داروهای بیهىشی )(Anesthesia Drugs
 يقایظّ تأثیز تیٕٓػی تا ایشٔفهٕراٌ ٔ پزٔپٕفٕل تز تزٔسٔػذت نزستؼذاسػًم در تیًاراٌ  55تا 05طال کّ تحتػًم جزاحی انکتیٕ کهّ طیتکتٕيی
 اثز دٔس کى کتايیٍ تز ػذت درد ٔ نزس پض اس ػًم جزاحی آپاَذکتٕيی تزرطی اثز اَذاَظُتزٌٔ در پیؼگیزی اس نزس پض اس جزاحی فتق ایُگٕئیُال_ تاثیز غهظتٓای يتفأت دارٔ تز رٔی طزفّ َاػی اس فُتاَیم
_

يقایظّ پزٔپٕفٕل ٔ َظذَٔال تز رٔی طٕل يذت تؼُج ٔ پارايتزْای ًْٕدیُايیک حیٍ اػًال ECT

_

يقایظّ طزػتٓای يتفأت تشریق دارٔ تز رٔی طزفّ َاػی اس فُتاَیم

_

تزرطی يقایظّ ای تاثیز تی دردی کتايیٍ ٔ فُتاَیم حیٍ تشریق پزٔپٕفٕل در تیًاراٌ تحت تیٕٓػی ػًٕيی
یا يؼیار VRS

_

تاثیزات ػم کُُذگی َیتزٔگهیظزیٍ در دٔسْای تٕنٕص 50-100 IU

_ يقایظّ اثزنیذٔکائیٍ تّ کم پیغ تشریق ٔ تزکیة تا پزٔپٕفٕل در کاْغ درد َاػی اس تشریق پزٔپٕفٕل در تیًاراٌ
_ تزرطی اثز تشریق داخم ٔریذی طٕفُتاَیم تز درد َاػی اس تشریق پزٔپٕفٕل در تیًاراٌ تحت اػًال جزاحی انکتیٕ
_ تزرطی اثز داخم ٔریذی ْیذرٔکٕرتیشٌٔ ٔ نیذٔ کاییٍ  %5تز درد پض اس تشریق پزٔپٕفٕل
_ يقایظّ اثز پزٔپٕفٕل تا اتٕيیذیت تز رٔی پاطخ ْای ًْٕدیُايیک حیٍ تؼُج درياَی انکتزیکی
_ يقایظّ اثزپزٔپٕفٕنیٍ انکتزٔػٕک درياَی
_ يقایظّ اثزدکظًذتزيذیٍ ٔ دگشايتاسٌٔ تزپیؼگیزی اس نزسدر طی تیحظی َخاػی
_ تشریق يذت سياٌ فُتاَیم در کاْغ طزفّ َاػی اس آٌ در تیًاراٌ کاَذیذ ػًم جزاحی انکتیٕ
_ يقایظّ اثزات تیٕپُتال ٔ پزٔپٕفٕل رٔی طٕل يذت تؼُج ٔ پارايتزْای ًْٕدیُايیک حیٍ تؼُج درياَی
انکتزیکی
_ تاثیز غهظتٓاي يتفأت فُتاَیم تزٔقٕع ٔػذت طزفّ َاػي اس فُتاَیم حیٍ انقاي تیٕٓػي
_ تزرطی يقایظّ ای اثز تیٕپُتال (تظتَٕال )ٔ پزٔپٕفم تز طٕل يذت تؼُج در تیًاراٌ يتؼاقة درياٌ تا
انکتزٔػٕک درياَی
_ يقایظّ اثز پزٔپٕفٕل تا تیٕپُتال طذیى تّ ػُٕاٌ دارْٔای انقای تیٕٓػی جٓت ػًم طشاریٍ تز رٔی آپکار
َٕساداٌ

بیهىشی قلب )(Cardiac Anesthesia
_ تخًیٍ يحم يُاطة قزارگیزی َٕک کاتتز يزکشی در دٔ رٔع يختهف کارگذاری کاتتز تا اطتفادِ اس ػکض
قفظّ طیُّ
_ يقایظّ اثز تخؼی آيیٕ دارٌٔ ٔ نیذٔکائیٍ در پیؼگیزی اس  RVFيتؼاقة تزداػتٍ کالپ آئٕرت حیٍ اػًال
جزاحی قهة تاس
مراقبت بیهىشی )(Anesthesia Care
 يقایظّ اَذاسِ گیزی فؼار خٌٕ در تاسٔ ٔ يچ پا حیٍ ػًم جزاحی انکتیٕ_ تخًیٍ يحم يُاطة قزارگیزی َٕک کاتتز يزکشی در دٔ رٔع يختهف کارگذاری کاتتز تا اطتفادِ اس ػکض
قفظّ طیُّ
_ ارسیاتی تاثیز اکظیژٌ درياَی يادر تز رٔی گاسْای ٔریذ َافی َٕساد تّ دَثال ػًم طشاریٍ اَتخاتی تحت تی
حظی َخاػی در تیًاراٌ
_اثز تجٕیش یک دٔس دگشايتاسٌٔ تز رٔی غهظت قُذ خٌٕ حیٍ ٔ پض اس ػًم جزاحی آپاَذکتٕيی

_ اثز تشریق ٔریذی تزاَگشايیک اطیذ رٔی يیشاٌ خٌٕ ریشی ٔ َیاس تّ تشریق خٌٕ حیٍ ٔپض اس ػًم جزاحی تثثیت
اطتخٕاٌ
_ ارسیاتی تاثیزاکظیژٌ درياَی يادر تز رٔری گاسْای ٔریذ َافی َٕساد تّ دَثال ػًم طشاریٍ اَتخاتی تحت تی
حظی َخاػی
_ تزرطي تاثیزتزاَض اگشايیك اطیذ دراسدطت دادٌ خٌٕ درطٕل يذت طشاريٍ ٔپض اسآٌ
_ يقایظّ تغییزات قُذ خٌٕ قثم ٔ تؼذ اس انکتزٔػٕک در تیًاراٌ غیزدیاتتی
_ تزرطي اثزدٔس كى كتايیٍ درپیؼگیزي اس افشايغ فؼارخٌٕ َاػي اس تٕرَیكت در تیًاراٌ ارتٕپذي
_ ػُٕاٌ يقایظّ اثزات آتُٕنٕل ٔ آيیهٕدیپیٍ تز رٔی پاطخ حاد ًْٕدیُايیک در تیًاراٌ تحت درياٌ انکتزٔػٕک
درياَی
_ تزرطی يقایظّ َیکاردپیٍ ٔ آيیهٕدپیٍ خٕراکی تزای کُتزل پاطخْای قهثی ٔ ػزٔقی نٕنّ گذاری َای

واحذ مراقبتهای پس از بیهىشی )(Post Anesthesia Care Unite
-

يقایظّ تیٕٓػی تا طٕفهٕراٌ ٔ پزٔپٕفم تز رٔی سياٌ اکظتٕتاطیٌٕ ٔ پارايتزْای ریکأری در تیًاراٌ تحت
ػًم جزاحی کاتاراکت

تزرطی اثزات تزَٔکٕدیالتٕری اپی تفزیٍ اطتُؼاقی در يحهٕل آب يقطز اطتزیم اکظیژٌ در ریکأری یا ICU
_
در تیًار تا يؼکم تُفض خٕد تّ خٕد
_ تزرطی تاثیز تشریق کتايیٍ ٔریذی در جزیاٌ اػًال جزاحی فتق ایُگٕیُال تز يیشاٌ آژیتاطیٌٕ تیًاراٌ در
يزحهّ تؼذ اس ػًم
بخش مراقبتهای ویژه)intensive care unit) :
 يقایظّ اثز دکظًذتٕيذیٍ ٔ يیذاسٔالو ٔریذی تز ًْٕدیُايیک ٔ يکاَیک ریّ در تیًاراٌ تحت تٕٓیّ ی يکاَیکیدر تخغ يزاقثت ْای ٔیژِ
_ تزرطی يیشاٌ آنٕدگی َٔتیالتٕر ْای يتصم تّ تیًاراٌ تزٔيای يثتال تّ ػفَٕت ریٕی تظتزی در ICUقثم ٔپض
اس قزارگیزی در يؼزض ْٕا

