
 ثِ ًبم ذسا

EMERGENCY DEPARTMANT CARE: 

 وِ هب توبم اثعاض ٍ لَاظم ضا ثطای حوبیت هطیض زاضین ٍ هیتَاًین ایي الساهبت ضا اًدبم زّین  است خبیی

1-gastric decontamination 

سبعت اظ هسوَهیت هطیض ًگسضتِ  2-1ثگصاضین ٍ ضستطَ زّین هططٍط ثِ ایٌىِ ثیطتط اظ  NG tubeهیتَاًین 

 ًیست. effectiveثبضس. ثعس اظ ایي ظهبى ذیلی 

 effectiveایي ظهبى ّن هوىي است ثتَاًس  ثعس اظُ! هي وِ هتَخِ ًطسم: الجتِ ز]ایي لسوت عیي خوالت استب

وَلیتطغیه زاضًس ٍ ثبعث هیطًَس زاضٍ زیطتط زفع ضَز ٍلی ًسجت فبیسُ ثبضس ثعلت ایٌىِ ایي زاضٍّب اثطات آًتی 

 ثِ ضطض آى ثیطتط است !؟![

 ٍ ثعلت اثطات آًتی وَلیٌطغیىطبى# سبعت اٍل هفیس ّستٌس $تبظُ ثب آٍاًس2پس تب 

 ظیبز هیطَز: NG tubeاحتوبل آسپیطاسیَى ثب 

NG tube  ضفلىسgag یىٌس ٍ هیتَاًس آسپیطاسیَى ایدبز وٌس. ضا تحطیه هیىٌس ٍ حبلت تَْع ایدبز ه

هبیع زض ضىن هیتَاًس ثبعث ثبال آٍضزى ضَز ٍ احتوبل  over load زازى هبیع NG tubeّوچٌیي ثب گصاضتي 

 آسپیطاسیَى ضا ظیبز وٌس.

NG tube  1وِ هیگصاضین ثعس اظ ضستطَ یه زٍظ ضبضوَل ثِ هیعاىg/kg  100ضا زض cc  ِهبیع حل وطزُ ٍ ث

 ثبضس#. laxativeثیوبض هیسّین. زٍظ اٍل ضا هیتَاى ثب سَضثیتَل زاز $سَضثیتَل هیتَاًس 

است:  اصلی استبز زض پبسد ثِ سَال یىی اظ زاًطدَیبى ایي هغبلت ضا ثیبى وطزًس وِ ووی ذبضج اظ ثحث

سبى# زض هسوَهیت ضبى ضیسه زاضًس هثل اپیَم $آًتی زٍت: ًبلَو dramatic زاضٍّبیی وِ آًتی زٍت 

 withdrawalاظ تعضیك ًبلَوسبىزض ایي هَضز ذبظ چَى ثعس هرصَصبً$ضبضوَل زازى ضا هتحول ًویطَین 

 #ٍ حبلت تَْع ایدبز هیطَز ٍ ضیسه آسپیطاسیَى ثبال هیطٍز. ضخ هیسّس



" 99# زض NAC$ ًساضًس حتی زض هَضز استبهیٌَفي وِ آًتی زٍت آى dramaticٍلی زاضٍّبیی وِ آًتی زٍت 

 هَاضز هطىل ضا ثطعطف هیىٌس ثبظ ّن زٍظ اٍل ضبضوَل ضا هیسٌّس وِ خصثطبى وبّص یبثس.

تعضیك لٌس ثِ فطز ّیپَ گلیسویه  وِ گالثٌىالهیس یب اًسَلیي هصطف وطزُ است اثط زضاهبتیه زاضز ٍ ًیبظی ثِ 

 ضبضوَل ًیست.

 ًیست. dramaticّب ّن ثی وطثٌبت هیسٌّس ٍلی اثطش  TCAزض هسوَهیت 

ضا ذٌثی ًویىٌس#. وبضی وِ هیىٌس ایي است وِ  TCA$ثی وطثٌبت اسوبً آًتی زٍت است ٍلی زض حمیمت 

protein binding TCA  ضا افعایص هیسّس $فىط وٌن ثب للیبیی وطزى# ٍ زضًتیدِ اثطش ضٍی ضسپتَض ووتط

 هیطَز ٍ ثغَض غیط هستمین اثطات آًتی زٍت اش ضا ایفب هیىٌس.

زیگطی وِ هیىٌس ایي است وِ لَز سسین ضا افعایص هیسّس $چَى زض حمیمت سسین ثی وطثٌبت است# ٍ وبض 

اتفبلی وِ هی افتس ایي است وِ ثب افعایص سسین ٍضٍز آى ثِ سلَل تسطیع هی ضَز ٍ ثب عول زاضٍ وِ وبًبل ّبی 

 سسین ضا ثالن وطزُ ثَز همبثلِ هیىٌس.

o :اًسیىبسیَى ّبی تعضیك ثی وطثٌبت 

1- QRS widening  100ثیطتط اظ ms  ذًَِ# یب  5/2$یبpattern  ِای وR  ذًَِ زض 3ثیص اظ   

aVR.ضسُ ثبضس 

 ًیبظ زاضز  observationتبوی وبضزی سیٌَسی اًسیىبسیَى تدَیع ثی وطثٌبت ًساضز ٍ فمظ 

ّن  baseزاضز. هثالً ثیوبض تطٌح وٌس ٍ تبوی وبضزی ECGاگط ثیوب تطٌح ّوطاُ ثب اذتالالت هیٌیوَم -2

 ّن ٍخَز زاضتِ ثبضس هی تَاى ثی وطثٌبت تدَیع وطز. TCAزاضتِ ثبضس ٍ ضه ثِ هسوَهیت ثب 

o ِثی وطثٌبت ثسّین؟ هیعاى چ 

ذَى ثِ  HCO3هی گَیٌس وِ اگط سغح  UP TO DATE ضفطاًس ّبی خسیس هثل  generalضی ّبی بزض ثیو

 ثبضس# ضطٍع ثِ زازى ثی وطثٌبت هی وٌین. 24زض حبلت عبزی ثبیس  $ثطسس10

ّسف ایي است وِ ثی وطثٌبت ذَى ٍز ضزا ثی وطثٌبتًیبظ ثِ تدَیع  15ظیط  HCO3هی گَیٌس غبلت ضفطًس ّب

 ثَز ًیبظی ثِ تدَیع ًیست . 15ذَى ثبالی ثطسبًین ٍلی اگط ثی وطثٌبت  15ضا ثِ 



  #الظم ًیست 15ثبضس  تدَیع الظم است ٍ ثبالی  15وطثٌبت ذَى ظیطثبضِ وِ ثی $پس تَ شٌّوَى 

 ثِ پبییي#  2/7تدَیع ثیىطثٌبت لغعی است $ثعضی ّن هی گَیٌس  1/7هی گَیٌس ظیط  ّن phزض هَضز

ایي ٍ توبم ضَز. یلضیِ فطق هی وٌس ٍ ثی وطثٌبت آًتی زٍت هحسَة ه#  TCAخب$ هسوَهیت ثب ٍلی زض ایي 

 ضًَس.اعساز ثیطتط هی 

  ّطph ثب تغییطات  4/7ی حتیECG  ًیبظ ثِ ضطٍع تدَیع زاضٍ زاضز. ایي تدَیع ضا ازاهِ هی زّین تبph 

 ثطسس. 55/7ثِ  

 غیط ًطهبل ثبیس تدَیع ثیىطثٌبت صَضت ثگیطز ECGثَز زض ّط ضطایغی ثب  55/7ظیط   phپس اگط 

 

 زٍظ چمسض ثبضس؟

1-2meq/kg  ضا ثِ صَضت infusion stat  ٍloading dose   هی ظًین تبQRS ثط گطزز: 

 ازاهِ هی زّین: twice maintenanceضا ثِ صَضت  h 12 infusion تب گطتطاگطث -1 

132meq  ٍیبل ثی وطثٌبت هعوَلی وِ ّط وسام  3$حسٍزmeq44   ثب سطعت 5ط زوستطٍظلیت 1ضا زض "

twice maintenance  $ زضتعضیك هی وٌینmaintenance :  لیتط  1سبعت  8هعوَال ثِ صَضت ّط

 لیتط# 1سبعت  4یعٌی ّط  twice maintenance زضیبفت هی ضَز .

هیىٌٌس  holdضسیس ایٌفیَغى ضا لغع ٍ  55/7ضا وٌتطل وطز ّط ٍلت ثِ  phگطفت ٍ  VBGسبعت ثبیس  1ّط

 ین#سبعت ازاهِ هیسّین ٍ ثعس هیتَاًین ثی وطثٌبت ضا لغع وٌ 12$یعٌی ایي وبض ضا تب 

ثوبالی   PHثوط گطززیوب    QRSضا تىوطاض ووطز توب    loadingزلیموِ زٍظ   15-5ثطًگطت هی توَاى ّوط    QRSاگط -2

ثوی وطثٌوبت زاز    ثط هی گطزز ٍلی اگط ثطًگطت زیگط ًوی تَاى QRSثطسس هعوَال ٍلتی ثِ ایي حس ضسیس  7/55

 ثب احتیبط ظیبز تدَیع ضَز. ثسیبض ٍ ثبیس ثطٍین ضٍی سسین ّبیپطتًَیه وِ ثبیس

ضا هوی توَاى ثوب احتیوبط      cc/kg100یوب   15meq/kg ضا ثِ صوَضت  سسین ّیپط تًَیه %7/5هحلَل ّبی ّبی 

 زاز.



 

 

2.airway protection 

 ووب است. ٍ یب زضزاضز   seizureوطز هرصَصب اگط intubateهی تَاى ثیوبض ضا 

3.Hypotention 

o  سطمChoice  ًطهبل سبلیي لست چَىNa  ثِ ضفع ایي عبضضِ ووه هی وٌس.ضا ثبال هی ثطز ٍ 

o زضvasopressor  ّب زاضٍیChoice .ًَضاپی ًفطیي است 

o سسین ّبیپطتًَیه ّن هی تَاى زاز 

 

ّووِ  اسوتفبزُ ضوَز ووِ     تطویجوی هی گَیٌوس ثْتوط اسوت اظ    ٍلی  ًساضًس وٌتطااًسیىبسیَى ًىتِ:سبیط ٍاظٍ پطسَض ّب

 ضا زضگیط وٌس. β2,β1,α2,α1# ب$ضسپتَض ّ

 اثطی ًساضز استفبزُ ضَز چوَى زض ایوي ثیووبضاى    αاثط زاضز ٍلی ضٍی  β2,β1وِ ضٍی  هثال اگط اظ ایعٍپطٍتطًَل 

α  گفتِ هوی ضوَز ووِ ًوَض اپوی ًفوطیي زض ایوي هوَاضز          .ثجطز ثبالفطبض ضا ثِ ذَثی ًوی تَاًسثالن است  هحیغی ٍ

َ  اسوت#  α$ًَضاپی ًفطیي آگًَیسوت  هحسَة هی ضَز. choiceزاضٍی  م هیوسًٍن ووِ ایوي لسووت ذیلوی      ز$ذو

 ٍلی عیي صحجت ّبی استبز ثَز# !ٍاضح ًجَز!

4.Intravenous Sodium bicarbonate 

 وِ تَضیح زازُ ضس.

5.hypertonic Saline 

6.Benzodiazepine 

یه زٍظ ذیلی هعوَلی است وِ هی توَاى   IVثِ صَضت  BZD 10 mgهی تَاى ثٌعزیبظپیي ضا ثسٍى تطس زاز ٍ 

 استفبزُ وطز.TCA زض هسوَهیت ّبی 

7.hemodialysis or hemoperfusion(-) 

 چَى ثبًس پطٍتئیٌی اش ثبالست. هفیس ّوَزیبلیع



8.physostigmine(-) 

 ث ٍخَز زاضز.زض هَضز استفبزُ اظ فیعٍستیگویي ثح

 است ٍ هی تَاًس عالئن وَلیٌطغیه ایدبز وٌس.  short actingفیعٍستیگویي یه آًتی وَلیي استطاظ 

اضوتجبُ ثوِ ً وط ًووی      ثب تَخِ ثِ ایي وِ ایي زاضٍّب اثطات آًتی وَلیٌطغیه زاضًس ثٌبثطایي استفبزُ اظ فیعٍسوتیگویي 

ال ٍلی چَى اثطش ثسیبض لبثل تَخِ است هی تَاًس ًبگْبى عالئن وَلیٌطغیه ضا ثویص اظ حوس ایدوبز وٌوس هوث     ضسس 

Rate       للجی ضا ثِ ضست پبییي ثجطز ؛ ثٌبثطایي غبلجب اظ استفبزُ ًوی وٌین هگط ایٌىوِ ثیووبض ثوِ آى $عالئون آى# ذیلوی

 همبٍم ثبضس.

9. Intravenous lipid emulsion  

ٌوس  ًهوی تَا هوی وٌٌوس   چطثی وِ ٍاضز ذَى هی ضَز ثِ علت لیپیسی استفبزُ  سطمهحلَل ّبی چطثی وِ ثِ صَضت 

 ضا ون وٌٌس سلَلی toxicity خصة ٍ زض ًتیدِ س ٌٍثىط بىلَل زض چطثی ضا ثِ سوت ذَزضزاضٍّبی هح

o َیت ّب ّسف ایي است وِ هزض هسوpeak  ساضز وِ زاضٍ زض ثسى ثیوبض ثبضوس ٍلوی   ًّب وٌتطل ضًَس ٍ اضىبلی

 ایي اتفوبق ثیفتوس هطوىلی ایدوبز     آّستٍِلی اگط آّستِ   آى ّب ضا ثسّین ٍ پیه هبًٌس ًجبیس اخبظُ خصة ضسیس

 ًوی ضَز

 حبئع اّویت هی ثبضٌس: ی وِ ثیبى ضسهجحث ایي هَاضز زض

 زضهبى.4  .ًَاض للجی cardiac-CNS- 3.تغییطات اتًََم 2    .هىبًیسن عول1

 

Sedative hypnotics: 

 زاضًس  hypnoticایدبز هی وٌٌس ٍ زستِ ای ّن اثطات Sedationزستِ ای اظ زاضٍ ّب ّستٌس  وِ 

 : Sedation    ِ ثیووبض ضا وٌتوطل هٌوین ًوِ ایوي ووِ لعٍهوب         excitability هوب هوی ذوَاّین    یعٌوی ایوي وو

 ثرَاثبًیوص ، فمظ اٍضا آضام وٌین.

 
 



 Hypnosisفطزی وِ ضت ّب ًووی تَاًوس ثرَاثوس ٍ     زض : یعٌی ایي وِ هی ذَاّین ثیوبض ضا ثرَاثبًین هثال

 زض عَل ضٍظ ذَاة آلَزُ است.

 

ٍ ٍ ایٌتطى ضسُ  ثِ تبظگی وسی وِیب هثال  ٍ  تحوت ٍاضز ثرص هی ضوَز  ٍ  ّیدوبى ظیوبزی لوطاض هوی گیوطز     اسوتطس 

 ًیبظ زاضز. Sedationاذتالل ذَاة هی ضَز ثِ  زچبض

 

ّوب هثول   ثٌوعٍ زیوبظپیي    هوَاضز ثب ّن ّوپَضوبًی زاضًوس؛ ضوبیع توطیي ایوي       sedative  ٍhypnoticایي زاضٍّبی 

 .ّستٌس زاضًس!!# pamآذطضبى آى ّبیی وِ $ +آلپطاظٍالم  -طزیبظپَوسبیسول -ولًَبظپبم -زیبظپبم

 :ثبضثیتَضات ّب

. ّون زاضز ٍ عوَل اثطضوبى ظیوبز اسوت      IV فوطم  ذَضاوی است ٍلی هعوَالضبیع تطیي آى ّب فٌَ ثبضثیتبل است وِ  

توب   هی ضوًَس تدوَیع  intubationلجول اظ  هثال هی ضوًَس هعوَال زض ثیَْضی ّب استفبزُ وَتبُ اثط ّب هثل تیَ پٌتبل 

 ٍ آضام ثبضٌس ٍ ووی ثعس اظ اتوبم وبض ثیساض ضًَس. deepزض حیي اًدبم پطٍسِ زض یه ذَاة 

   chloralزاضٍ ّوبی زیگوطی ّون ّسوتٌس ووِ ًووی توَاى اى ّوب ضا زض زٍ گوطٍُ لجلوی لوطاض زاز :سوط زسوتِ آًْوب              

hydrate ثت ثطیعًس ٍ فطزی ضا هسووَم وٌٌوس ٍ خیوجص ضا    است وِ زض آة هحلَل است ٍ هیتَاًٌس آى ضا زض ضط

عىوس   #ًطسُ اسوت خصة ٍلی ٌَّظ $ است اگط اظ ثیوبضی وِ آى ضا ذَضزُ ٍ اٍپبن استثعًٌس!! ایي زاضٍ ضازیَ

 هی ضَز.زضعىس هطبّسُ  ضىن ثگیطین

Sedative: 

Limit excitability( sedation) 

Calming effect 

Hypnotic: 

Drowsiness and sleep 

Anxiolytics and tranquilizers 

 

 



Benzodiazepines: 

Alprazolam, chlordiazepoxide, clonazepam… 

Nonbenzodiazepine but active at type 1 benzodiazepine site  

Zolpidem, zaleplon( potent hypnotic & less addiction) 

Barbiturates: 

Thiopantal,Amobarbital, mephobarbital, primidone… 

Others: 

Chloral hydrate, glutethimide, meprobamate, paraldehyde, 

propofol, ethchlorvynol  


