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 کرونا بخش و اورژانس در اکسیژن مصرف افزایش به توجه با

 استحضار به اکسیژن مصرف در جویی برای صرفه زیر موارد

 :شود می رسانده گرامی همکاران

 با بیماران در اکسیژن تجویز برای بینی کانول -1

 09 تا 09 شریانی اکسیژن اشباع) خفیف هیپوکسی

 اکسیژن جریان حداکثر .شودمی استفاده (درصد

           و  باشد می دقیقه در لیتر 6 بینی کانول برای

درصد  54 حداکثر دمی اکسیژن غلظت تواندمی

 درصد تنها نه اکسیژن بیشتر جریانهای . کند ایجاد

 باعث بلکه دهدنمی افزایش را دمی اکسیژن

 شود. بیمار می بینی مخاط خشکی

 

 با بیماران در اکسیژن تجویز برای ساده ماسک  -9

 تا 85 شریان اکسیژن اشباع(  متوسط هیپوکسی

 برای اکسیژن جریان .شود می استفاده ) درصد 89

 تواند می و است دقیقه در لیتر 10 تا 6 ساده ماسک

 .کند ایجاد درصد 60 تا 40 دمی اکسیژن غلظت

 

اکسیژن در بیماران با  ماسک رزرو دار برای تجویز -3

 54شریانی زیر  هیپوکسی شدید ) اشباع اکسیژن

شود. جریان اکسیژن برای درصد( استفاده می

لیتر در دقیقه است و می  14تا  19ماسک رزرو دار 

 درصد ایجاد کند.  59تا  69تواند درصد اکسیژن دمی 

 

 خونی پر باعث دمی هوای در سرد اکسیژن تجویز -5

 است بهتر لذا شود می بینی گرفتگی و بینی مخاط

 مخزن دمی اکسیژن کاهش دمای از جلوگیری برای

 آب مخزن کردن پر .شود خالی دیواری فلومتر آب

دهد  نمی افزایش را دمی هوای رطوبت میزان تنها نه

 گرفتگی و دمی گازهای دمای کاهش باعث بلکه

 .شود می بینی

 از یک هر با درمانی اکسیژن رغم علی که صورتی در* 

 درصد 90 به بیمار شریانی اکسیژن اشباع درصد فوق وسایل

 یا CPAP ماسک با درمانی نیازمند اکسیژن بیمار نرسد

     ویژه مراقبتهای بخش در تهاجمی یا تهاجمی غیر تهویه

 ICU در مشاوره بستری بیمار برای است بهتر و باشد می

 .شود درخواست

 

 

 که شود ایجاد زیر عوارض است ممکن داروها مصرف در

 .باشد می ضروری بسیار آنها به توجه

 استفراغ و تهوع اول: شکایت

 دچار ریتوناویر/لوپیناویر مصرف بدنبال بیماران از برخی

 پیشگیری اقداماتشوند.  می استفراغ کمتر شیوع با و تهوع

 :است زیر قرار به باشد کننده کمک تواندمی که کننده

 5 مثال برای مختلف زمانهای در دارو مصرف زمان تقسیم -

 برای یک شب 0صبح،  0 و داروها از یکی برای شب  5، صبح

 دیگر داروی

 پر معده با یا و غذا بعد داروها تجویز  -

 یک یا هیدرامین دیفن شربت لیتر میلی 19 تا 4 تجویز - 

 داروها مصرف از قبل ساعت نیم هیدرینات دیمن قرص

 بیماران این در متوکلوپرامید یا اندانسترون تجویز عدم  -

 درد دوم: شکایت

 مورد اپیوئید جایگزینی یا درد ضد تجویز به نیاز صورت در

 و ریتوناویر/ لوپیناویردریافت کننده  بیماران استفاده

 : توجه فرمایید اوسلتامیویر

 موقع در خوراکی گرم میلی 14 تا 4 کدون اکسی تجویز  -

 اولویت در ساعت 6 تا 5 هر یا و روز در بار 6 حداکثر تا نیاز

 کلیرانس)  شدید کلیوی نارسایی به مبتال بیماران برای. است

 نوبت هر در کدون اکسی دوز( ml/min 39 زیر یننکراتی

 و 4 بصورت کدون اکسی قرص. نباشد بیشتر گرم میلی 4

 .است موجود گرم میلی 39 و 14

 منعی کند می مصرف اوپیوم شربت بیمار که صورتی در  -

 . نیست اپیوم ادامه برای

 .شود اجتناب االمکان حتی متادون تجویز از  -

 ( آریتمی و QT prolongation خطر )



 خطر بالقوه که دارویی هر تجویز نیازمند بیماران در - 

 قلبی نوار و عروقی قلبی پایش دهد، می افزایش را آریتمی

 . شود توصیه می

 ارجح مورفین تزریقی، مخدر داروی نیازمند بیماران در - 

 نیاز موقع در وریدی یا و زیرجلدی گرم میلی 4 تا 3  (.است

 )روز در بار 5 برای حداکثر

 ها NSAIDs از استفاده

 ممکن ایبوپروفن، نظیر استروئیدی، غیر التهاب داروهای ضد

 در اما کند، بدتر 10 کووید به مبتال بیمار در را وضعیت است

 با مجموع دراست.  نرسیده بندی جمع به FDA حال حاضر

 توصیه حاضر حال در شده انجام مطالعات نتایج جمع بندی

 اول انتخاب درد، و تب کنترل موارد در که شود می

 NSAIDs مصرف به نیاز صورت در، بود استامینوفن خواهد

 . شود استفاده مؤثر دوز حداقل از باید

 ناپروکسن ارجح داروی  NSAIDs تجویز به نیاز صورت در*

 .است ساعت 19 هر گرم میلی 499 تا 949

 .ندارد وجود کدئین استامینوفن تجویز برای منعی -

 تجویز به توصیه بیماران این در تنفسی مشکالت علت به - 

حداقل  و دوز حداقل) شود می بیماران این در مخدر حداقل

 (ضروری نیاز صورت در دوره

 

 

 

 قراری بی و اضطراب سوم: شکایت

 تجویز از ممکن جای تا، بخش آرام تجویز به نیاز صورت در - 

به . شود اجتناب بیماران این در کوئتیاپین و هالوپریدول

 میلی 19 هیدرامین دیفن شربت از وانتمی بخش آرام عنوان

 تا 4 کلردیازپوکسید قرص یا و روز در بار سه خوراکی، لیتر

 . نمود استفاده روز در بار سه تا دو گرم میلی  19

 مقاوم استفراغ و تهوع چهارم: شکایت

 دریافت امکان که شدید استفراغ و تهوع با بیماران در -

 گرم میلی 94 پرومتازین آمپول ندارد، وجود دارو خوراکی

 (ترمبوسیتوپنی و انعقادی اختالل عدم صورت در) عضالنی

 ساعت 5 تا 6 فاصله با نیاز مورد های زمان در تجویز بصورت

 سریعا خوراکی تحمل و عالیم بهبود از بعد است.  قابل تجویز

 شود.  تبدیل دوز همین با پرومتازین قرص به

 اسیدی PH علت به پرومتازین تجویز وریدی کلی بطور 

 و بوده عروق محرک بسیار ترکیبی که چرا شود نمی توصیه

 عدم و ضرورت صورت در. دارد ترمبوفلبیت وجود خطر

 تزریق جهت عضالنی، یا و خوراکی راه مصرف منع یا و پاسخ

 و سالین نرمال لیتر میلی 199 تا 49 در رقیق سازی وریدی

 .شود می توصیه دقیقه 39 تا 14 عرض در انفوزیون
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