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فصل اول
ارزیابی وضعیت سالمتی بیمار قبل از عمل جراحی
تاریخچه پزشکی
یــک تاریخچــه پزشــکی دقیــق مفیدتریــن اطالعاتــی اســت کــه
دندانپزشــک مــی توانــد حیــن درمــان بیمــاران از آن بهــره ببــرد.
چنانچــه اخــذ تاریخچــه بــه خوبــی انجــام گیــرد ،معاینــه جســمانی
بیمــار و ارزیابــی هــای آزمایشــگاهی معمــوالً نقــش کمتــری را در
ارزیابــی هــای پیــش از عمــل ایفــا مــی کننــد.
* اولیــن اطالعاتــی کــه از بیمــار گرفتــه مــی شــود اطالعــات
بیوگرافیــک اســت .ایــن اطالعــات شــامل نــام کامــل ،آدرس منــزل،
ســن ،جنــس و شــغل بیمــار و همچنیــن نــام پزشــک خانوادگــی
بیمــار مــی باشــد.

فرمت استاندارد ثبت با تاریخچه و معاینه جسمانی :
 -1اطالعات بیوگرافیک
 -2شکایت اصلی و تاریخچه آن
 -3تاریخچه پزشکی
-4تاریخچه خانوادگی و اجتماعی
 -5بررسی ارگان ها
 -6معاینه جسمانی
پرسشــنامه هــای تاریخچــه پزشــکی بایــد شــفاف ،مختصــر و بــه
زبــان غیرتخصصــی نوشــته شــده باشــند .در ایــن فــرم هــا بایــد
جملــه یــا عبارتــی وجــود داشــته باشــد کــه بــه بیمــار اطمینــان
دهــد اطالعــات درون پرسشــنامه محرمانــه باقــی مــی مانــد بدیــن
ترتیــب احتمــال دادن جــواب هــای ناقــص یــا غیــر دقیــق توســط
بیمــار کاهــش یابــد.

اعتبــار تاریخچــه پزشــکی بــه قابــل اعتمــاد بــودن بیمــار بــه عنــوان در کادر 2ـ 1آن دســته از اطالعــات پایــه ای کــه بــه اخــذ یــک
بازگــو کننــده تاریخچــه بســتگی دارد ،اگــر دندانپزشــک بــه صحــت تاریخچــه دقیــق کمــک مــی کننــد آورده شــده اســت.
اطالعــات بیمــار مشــکوک باشــد اســتفاده از روش هــای جایگزیــن اطالعات پایه درمورد تاریخچه سالمتی بیمار :
ضــرورت مــی یابــد.
 -1ســایقه بســتری شــدن  ،عمــل جراحــی  ،آســیب هــای تروماتیک
* بیــان شــکایت اصلــی یــا  chief complaintبــه دندانپزشــک و بیمــاری هــای جدی
کمــک مــی کنــد حیــن اخــذ تاریخچــه و تعییــن طــرح درمــان
مســائلی کــه از تقــدم و اهمیــت بیشــتری برخــوردار هســتند را  -2بیماری با کسالت اخیر
مشــخص نمایــد.
 -3داروهــای مــورد اســتفاده در گذشــته بــا حــال و آلــرژی (بــه
* از بیمــار بایــد درخواســت شــود تاریخچــه بیمــاری یــا مشــکل خصــوص آلــرژی دارویــی )

فعلــی بــه خصــوص اولیــن تظاهــر آن ،تغییراتــی کــه پــس از اولیــن
 -4اعتیــاد بــا دیگــر عــادت هــای مرتبــط بــا ســامتی  ،مقــدار و
تظاهــر بیمــاری اتفــاق افتــاده اســت و نیــز نحــوه تأثیرپذیــری
نــوع فعالیــت روزانــه
بیمــاری از عوامــل مختلــف را بیــان کنــد .بــه عنــوان مثــال در
توصیــف درد بایــد عواملــی ماننــد زمــان شــروع ،شــدت ،مــدت -5 ،تاریخ و نتیجه آخرین ویزیت پزشک
محــل و نحــوه انتشــار درد و نیــز عواملــی کــه موجــب تشــدید یــا
پرســش در مــورد مشــکالت پزشــکی متداولــی کــه ممکــن اســت
تخفیــف درد مــی شــوند شــرح داده شــوند .همچنیــن پرســش در
درمــان دندانپزشــکی بیمــار را تحــت تأثیــر قــرار دهنــد اهمیــت
مــورد ســایر عالئمــی کــه همــراه بــا مشــکل اصلــی تظاهــر یافتــه
زیــادی دارد .ایــن مشــکالت عبارتنــد از :آنژیــن ،MI ،ســوفل قلبــی،
انــد نظیــر تــب ،لــرز ،خســتگی ،بــی اشــتهایی ،ضعــف یــا هــر
بیمــاری قلبــی روماتیســمی ،بیمــاری هــای خونریــزی دهنــده (از
کســالت دیگــر الزامــی اســت.
جملــه داروهــای ضــد انعقــاد) ،آســم ،بیماری مزمــن ریــوی ،هپاتیت،
عفونــت هــای منتقــل شــونده از راه جنســی ( ،)STIsدیابــت ،مصرف
کورتیکواســتروئید ،تشــنج ،ســکته مغــزی ( )strokeو هرگونــه
وســایل پروتــزی ماننــد مفصــل یــا دریچــه قلــب مصنوعــی.
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y yاز بیماران باید به طور خاص در مورد آلرژی به داروهای بی حسی از بینــی ،درد ،تغییــر در حــس بویایــی
موضعی ،آسپیرین و پنی سیلین سؤال شود.
دهــان :درد یــا حساســیت دندانــی ،زخمهــای مخاطــی ،مشــکل
y yاز زنانی که در سنین باروری هستند باید در هر مالقات در مورد در جویــدن ،صحبــت کــردن و تنفــس ،ترمیمهــای لــق ،گلــودرد،
بارداری آن ها سؤال شود.
خروپــف
گرفتــن یــک تاریخچــه خانوادگــی مختصــر ســودمند بــوده و بایــد  :JMTدرد ،صدا ،کاهش حرکت ،عدم حرکت فک ()gnikcol
بــر روی بیمــاری هــای ارثــی مرتبــط ماننــد هموفیلــی تمرکــز
داشــته باشــد .بــه روز رســانی تاریخچــه پزشــکی در فواصــل زمانــی گردن :مشکل در بلعیدن ،تغییرصدا ،درد و سفتی گردن
معیــن ضــروری اســت.
معاینه جسمانی
* بررســی دســتگاه هــای مختلــف بــدن ()review of systems
ممکــن اســت بــه شناســایی مشــکالت پزشــکی تشــخیص داده
نشــده منجــر گــردد .بررســی کــه توســط دندانپزشــک و قبــل از
جراحــی صــورت مــی گیــرد بــا بررســی کــه توســط پزشــک انجــام
مــی شــود متفــاوت اســت (مختصرتــر اســت) و بــا بهــره گیــری از
پاســخ هــای بیمــار هدایــت مــی شــود .بــه عنــوان مثــال در فــردی
بــا ســابقه ایســکمی قلبــی بررســی دســتگاه قلبــی ـ عروقــی شــامل
پرســش در مــورد درد قفســه ســینه (حیــن ورزش ،خــوردن یــا حتی
اســتراحت) ،تپــش قلــب ،غــش کــردن و تــورم مــچ پــا مــی باشــد.
نکتــه :هنگامــی کــه قــرار اســت از آرامبخشــی استنشــاقی
یــا داخــل وریــدی اســتفاده شــود ،دســتگاه هــای قلبــی ـ عروقــی،
تنفســی و عصبــی بررســی مــی شــوند.
نکتــه :غیــر از ارگان هــای موجــود در ناحیــه فــک و صــورت،

نیــاز بــه بررســی ســایر ارگان هــای بــدن بــه شــرایط بالینــی بیمــار
بســتگی دارد .معمــوالً دســتگاه هــای قلبــی ـ عروقــی و تنفســی
قبــل از آرامبخشــی یــا جراحــی هــای دهــان بررســی مــی گردنــد
y yاز دندانپزشکان انتظار می رود در تمام بیماران بررسی سریع سر،
گوش ها ،چشم ها ،بینی ،دهان و گلو را انجام دهند

هنــگام ثبــت نتایــج حاصــل از معاینــه جســمانی فقــط توصیــف
دقیــق ضایعــه نوشــته مــی شــود و از ارائــه تشــخیص هــای احتمالــی
خــودداری مــی گــردد.
هــر معاینــه جســمانی بــا انــدازه گیــری عالئــم حیاتــی آغــاز مــی
شــود .ایــن کار عــاوه بــر فراهــم کــردن اطالعــات پایــه جهــت
ارزیابــی هــای بعــدی ،بــه غربالگــری مشــکالت پزشــکی تشــخیص
داده نشــده نیــز کمــک مــی کنــد.
انــدازه گیــری فشــار خــون :کاف بــا انــدازه مناســب بــه گونــه
ای روی بــازو قــرار داده مــی شــود کــه الــه پایینــی آن  2-4ســانتی
متــر باالتــر از  antecubital fossaقــرار گیــرد .شــریان براکیــال
درون فوســا لمــس شــده و دیافراگــم استتوســکوپ بــر روی آن قــرار
داده مــی شــود .ســپس کاف تــا حــدود  220میلــی متــر جیــوه بــاد
مــی گــردد و بــه آرامــی اجــازه داده مــی شــود کــه خالــی شــود.
صــدای اولــی کــه شــنیده مــی شــود نشــان دهنــده فشــار سیســتول
و عــددی کــه بــر روی آن صــدا قطــع مــی گــردد نشــان دهنــده
فشــار دیاســتول مــی باشــد ..در صورتــی کــه کاف کوچــک باشــد
فشــار خــون بــاال  ،و در صورتــی کــه کاف بــزرگ باشــد فشــار خــون
پاییــن گــزارش خواهــد شــد.

کلــی :تــب ،لــرز ،تعریــق ،کاهــش وزن ،خســتگی ،بیحالــی ،کاهــش
اشــتها
سر :سردرد ،گیجی ،غش کردن ،بیخوابی
گوش :کاهش شنوایی ،وزوز ،درد
چشم :تاری دید ،دو بینی ،اشک ریزش ،خشکی چشم ،درد
بینــی و ســینوسها :رینــوره ،خونریــزی از بینــی ،مشــکالت تنفــس
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1 -1تغییر طرح درمان با استفاده از روش های کاهش اضطراب،
داروهای کنترل استرس ،مانیتورینگ دقیق بیمار یا ترکیبی از
موارد فوق
2 -2انجام مشاوره پزشکی جهت آماده سازی بیمار برای جراحی
سرپایی
3 -3امتناع از درمان بیمار به صورت سرپایی
4 -4ارجاع بیمار به جراح فک و صورت

کادر  1-4طبقه بندی ASA
 :Iبیمار سالم و طبیعی
انــدازه گیــری نبــض :معمــوال بوســیله قــرار دادن نــوک انگشــتان  :IIبیمــار مبتــا بــه بیمــاری سیســتمیک خفیــف یــا دارای ریســک
اشــاره و مبانــی بــر روی شــریان رادیــال مــچ بررســی مــی شــود .فاکتورهــای زیــاد
زمانــی کــه ریتــم منظــم باشــد ،میــزان نبــض در  30ثانیــه انــدازه
 :IIIبیمــار مبتــا بــه بیمــاری سیســتمیک شــدید کــه باعــث
گیــری شــده و ضــرب در دو مــی گــردد .اگــر نبــض ضعیــف و یــا
ناتوانــی وی نشــده اســت
ریتــم نامنظــم باشــد ،بایــد بــه طــور مســتقیم قلــب را ســمع کــرد.
معاینــه بــا یــک یــا تعــداد بیشــتری از  4مــورد زیــر انجــام مــی  :IVبیمــار مبتــا بــه بیمــاری سیســتمیک شــدید کــه جــان وی در
خطــر میباشــد.
گیــرد:
 Inspection1-1یا مشاهده
 Palpation2-2یا لمس
 Percussion3-3یا دق
 Auscultation4-4یا سمع
در ناحیــه فــک و صــورت مشــاهده همــواره انجــام مــی شــود.
لمــس در معاینــه مفصــل گیجگاهــی فکــی ،ارزیابــی عملکــرد و
انــدازه غــدد بزاقــی ،معاینــه غــده تیروئیــد ،ارزیابــی گــره هــای
لنفــاوی دردنــاک یــا متــورم ،بررســی ســفتی ()induration
بافتهــای دهــان و  ...کاربــرد دارد .پزشــکان معمــوالً از دق بــرای
معاینــه قفســه ســینه و شــکم اســتفاده مــی کننــد .دندانپزشــکان
مــی تواننــد از دق بــرای معاینــه دنــدان هــا یــا ســینوس هــای
پارانــازال اســتفاده نماینــد.

 :Vبیمار در شرف مرگ که بدون جراحی زنده نخواهد ماند.
 :VIبیمار مرگ مغزی
درمان بیماران مبتال به مشکالت پزشکی
بیماری های قلبی عروقی

آنژیــن صــدری .اغلــب در مــردان بــاالی  40ســال و زنــان ســنین
یائســگی مشــاهده مــی شــود .فرآینــد اصلــی بیمــاری عبــارت اســت
از تنگــی پیــش رونــده یــا اسپاســم (یــا هــر دو) یــک یــا تعــداد
بیشــتری از شــریان هــای کرونــر .آنژیــن بــه عنــوان یکــی از عالیــم
بیمــاری ایســکمیک قلبــی زمانــی تظاهــر مــی یابــد کــه جریــان
خــون میــوکارد نتوانــد جوابگــوی افزایــش مصــرف اکســیژن توســط
قلــب باشــد .در نتیجــه احســاس فشــردگی یــا یــک فشــار ســنگین
y yسمع در دندانپزشکی به طور اولیه در معاینات  TMJکاربرد دارد.
در زیــر جنــاغ پدیــد مــی آیــد کــه مــی توانــد بــه بــازو یــا شــانه
y yبیماران  ASA Iمی توانند بدون خطر و به شکل معمول در مطب چــپ و حتــی بــه فــک پاییــن منتشــر شــود.
دندانپزشکی تحت مداوا قرار گیرند .در مورد بیمارانی که در گروه
 ASA Iیا  IIنسبتاً سالم جای نمی گیرند چهار راه پیش پای * تحریــک عصــب واگ بــه تهــوع ،تعریــق و بــرادی کاردی مــی
انجامــد.
دندانپزشک می باشد:
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پیشــگیری از وقــوع آنژیــن بــا گرفتــن تاریخچــه دقیــق آغــاز مــی
شــود .از بیمــار در مــورد وقایــع شــروع کننــده آنژیــن ،تعــداد،
مــدت و شــدت حمــات و پاســخ آن بــه داروهــا یــا کاهــش فعالیــت
ســؤال مــی شــود .اگــر حمــات آنژینــی بیمــار تنهــا بــه دنبــال
فعالیــت هــای بدنــی متوســط ایجــاد مــی شــود و بــه ســرعت بــه
نیتروگلیســیرین خوراکــی یــا اســتراحت پاســخ مــی دهــد و اگــر
شــدت آن رو بــه افزایــش نباشــد ،جراحــی هــای ســرپایی معمــوالً
بــدون خطــر امــا بــا مالحظــات خــاص قابــل انجــام اســت .در غیــر
ایــن صــورت جراحــی هــای انتخابــی تــا زمــان انجــام مشــاوره
پزشــکی بایــد بــه تعویــق بیفتــد .چنانچــه جراحــی اورژانســی مــورد
نیــاز باشــد بیمــار بــه جــراح فــک و صــورت ارجــاع داده مــی شــود.
y yعامل اولیه افزایش مصرف اکسیژن حین جراحی های سرپایی
اضطراب بیمار است .بی حسی موضعی عمیق بهترین روش جهت
کاهش اضطراب است.
نکتــه :بــا اینکــه در مــورد کاربــرد داروهــای بــی حســی حاوی
اپــی نفریــن در بیمــاران آنژینــی اتفــاق نظــر وجــود نــدارد ،ولــی بــه
نظــر مــی رســد مزایــای ایــن کار (بــی حســی عمیــق تــر و طوالنــی
تــر) بــر معایبــش ســنگینی مــی کنــد .بــا ایــن حــال بایســتی از
تزریــق مقادیــر بیــش از حــد اجتنــاب گــردد.
y yدر بیماران آنژینی نباید در یک جلسه  30دقیقه ای بیش از
 0/mg04اپی نفرین (معادل 4میلی لیتر محلول بی حسی حاوی
1
 100000اپی نفرین ) تجویز شود.
سایر مالحظاتی که حین درمان بیماران آنژینی باید مورد توجه قرار
داد :مانیتورینگ عالئم حیاتی به صورت منظم قبل و حین جراحی،
ارتباط کالمی با بیمار ،استفاده از نیتروس اکساید یا سایر روش های
آرامبخشی
قبل از مالقات
•

داروی خوابآور شب قبل از جراحی (اختیاری)

•

داروی آرامبخش صبح روز جراحی (اختیاری)

•

انجام مالقات در صبح با حداقل زمان انتظار

حین مالقات
عوامل غیردارویی
•

ارتباط کالمی مکرر

•

گفتگو و محاوره با هدف پرت کردن حواس بیمار

• سورپرایز نکردن بیمار (آگاهی دادن به بیمار قبل از اقدامات
اضطراب آفرین)
•

پرهیز از تولید اصوات غیرضروری

•

دورنگه داشتن وسایل جراحی از میدان دید بیمار

•

موسیقی زمینهای آرامش بخش

عوامل دارویی
•

بیحسی عمیق و دارای مدت زمان کافی

•

نیتروزاکساید

•

آرامبخش داخل وریدی

بعد از جراحی
•

دستورات potsopمختصر

• آگاهی دادن به بیمار در مورد عوارض جراحی (ادم ،درد،
)gnizoo
•

مسکنهای قوی

•

تماس با بیمار عصر روز جراحی

y yچنانچه آنژیوپالستی (وارد کردن کاتترهای بالونی شکل به داخل
عروق کرونر) موفقیت آمیز باشد جراحی دهان می تواند خیلی
زود ولی با همان مالحظات مربوط به بیماران آنژینی انجام گیرد.
انفارکتــوس قلبــی ( .)MIانفارکتــوس (مــرگ ســلول هــای
میــوکارد ناشــی از ایســکمی طوالنــی) معمــوالً زمانــی بــه وقــوع
مــی پیونــدد کــه یــک لختــه در محــل تنــگ شــدگی شــریان هــای
کرونــر ایجــاد شــود و موجــب مســدود شــدن تمــام یــا بخــش زیادی
از جریــان خــون گــردد .ناحیــه ای کــه دچــار ســکته مــی شــود
معمــوالً بــا میــوکاردی کــه بــه صــورت قابــل برگشــت ایســکمیک
شــده اســت احاطــه مــی گــردد .ایــن قســمت هــای ایســکمیک
میــوکارد مســتعد دیــس ریتمــی مــی باشــند.
y yدر ساعت ها و هفته های اولیه پس از  ،MIدرمان شامل محدود
کردن فعالیت میوکارد ،افزایش اکسیژن رسانی به قلب و مهار
دیس ریتمی تولید شده توسط بافت های ایسکمیک می باشد.
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چنانچه مسیرهای هدایتی قلب آسیب دیده باشند جایگذاری .9عالئــم حیاتــی را مانیتــور کــرده و بــا بیمــار ارتبــاط کالمــی برقــرار
نما ئید .
ضربان ساز ( )pacemakerضرورت پیدا می کند.
نکتــه :درمــان جراحــی بیمــاران دارای ســابقه  MIبــا .10حد مجاز اپینفرین را در نظر داشته باشید ()mg 0/04
درخواســت مشــاوره از پزشــک بیمــار آغــاز مــی شــود .بــه طــور
.11ارجاع به جراح فک و صورت را مدنظر قرار دهید.
کلــی توصیــه مــی شــود جراحــی انتخابــی دهــان تــا  6مــاه پــس از
 MIبــه تأخیــر بیفتــد.
در ایــن بیمــاران تجویــز پروفیالکتیــک نیتروگلیســرین تنهــا بــا

دســتور پزشــک بیمــار انجــام مــی شــود .بــا ایــن حــال در دســترس
y yظهور درمان های ترومبولیتیک و بهبود مراقبت های پس از ،MI
بــودن ایــن دارو الزامــی اســت .مــی تــوان اکســیژن نیــز تجویــز
تأخیر  6ماهه در انجام درمان های دندانپزشکی را غیر ضروری
نمــود ولــی معمــوالً نیــازی بــه ایــن کار نیســت.
ساخته است .از این رو می توان جراحی های ساده را زودتر از 6
ماه انجام داد منوط به این که جراحی اضطراب شدید در بیمار y yنحوه درمان بیماران دارای سابقه بایپس عروق کرونر ()CABG
ایجاد نکند و بیمار نیز به خوبی و بدون مشکل دوره نقاهت پس
مشابه بیماران دارای سابقه  MIمی باشد .چنانچه انجام جراحی
از  MIرا سپری کرده باشد.
های ماژور زودتر از سه ماه پس از  CABGضرورت پیدا کند حتماً
نکتــه :بیمــاران بــا ســابقه  ،MIبایــد از نظــر دیــس ریتمــی یــا

باید با پزشک بیمار مشاوره شود.

( CHFکاردیومایوپاتــی هایپرتروفیــک) کشــف نشــده مــورد بررســی ایــن بیمــاران نیــز اگــر ریــکاوری عــادی داشــته باشــند و اســترس
قــرار گیرنــد .همچنیــن ایــن بیمــاران آســپیرین و ســایر داروهــای نیــز در میــزان حداقــل نگــه داشــته شــود مــی تواننــد زودتــر از 6
ضدانعقــاد مصــرف مــی کننــد کــه بایــد بــه ایــن مســئله نیــز توجــه مــاه و بــدون خطــر تحــت جراحــی هــای معمــول قــرار بگیرنــد (در
داشــت.
مطــب).
نحــوه درمــان بیمــار دارای ســابقه  MIکــه  6مــاه از زمــان وقــوع ســکته مغــزی ( .)CVAایــن بیمــاران همــواره مســتعد حــوادث
انفارکتــوس وی مــی گــذرد یــا تائیــد پزشــک معالــج را دارد ماننــد عروقــی عصبــی بیشــتر مــی باشــند و اغلــب داروهــای ضدانعقــاد و
بیمــار آنژینــی اســت.
ضــد فشــار خــون (اگــر فشــارخون بــاال داشــته باشــند) مصــرف مــی
کادر  1-6مالحظات مربوط به بیمار دارای سابقه MI
کننــد .وضعیــت نورولوژیــک بیمــار بایــد قبــل از درمــان ارزیابــی و
ثبــت گــردد .بــرای کاهــش اســترس در ایــن بیمــاران بایــد از عوامــل
.1با پزشک معالج بیمار مشورت کنید.
غیــر دارویــی اســتفاده نمــود و حیــن جراحــی عالئــم حیاتــی را بــه
.2اگــر بیمــار طــی  6مــاه پــس از  MIبــه درمانهــای دندانپزشــکی دقــت مانیتــور کــرد .اگــر بــه آرامبخشــی دارویــی نیــاز باشــد از
تهاجمــی نیــاز پیــدا کــرد بــا پزشــک معالــج وی تمــاس بگیرید.
غلظــت هــای پائیــن نیتــروس اکســاید اســتفاده مــی شــود.
.3مصرف داروهای ضد انعقاد را بررسی نمائید.
دیــس ریتمــی .بیمــاران مبتــا یــا مســتعد بــه دیــس ریتمــی
معمــوالً ســابقه ای از بیمــاری ایســکمیک قلبــی را بیــان مــی کننــد
.4از پروتکل کاهش استرس استفاده کنید.
کــه موجــب تغییــر در طــرح درمــان دندانپزشــکی مــی گــردد .در
.5نیتروگلیســیرین را در دســترس نگــه داریــد و درصــورت توصیــه ایــن بیمــاران تجویــز اپــی نفریــن بایــد بــه  0/mg04محــدود شــود.
پزشــک ،بــه صــورت پروفیالکتیــک از آن اســتفاده نمائیــد.
ایــن بیمــاران ممکــن اســت بــه  pacemakerنیــاز داشــته باشــند.
وجــود ضربــان ســاز کنترااندیکاســیونی بــرای جراحــی هــای دهــان
.6اکسیژن مکمل تجویز کنید (اختیاری)
بــه حســاب نمــی آیــد .تجویــز آنتــی بیوتیــک پروفیالکتیــک نیــز
.7ایجاد بیحسی عمیق
الزم نیســت .از تجهیــزات الکتریکــی ماننــد کوتــر یــا مایکروویــو
نبایــد نزدیــک ایــن بیمــاران اســتفاده نمــود.
.8تجویز نیتروز اکساید را در نظر داشته باشید.
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بیمــاری هــای قلبــی کــه فــرد را مســتعد ابتــا بــه هــای کانــال کلســیم اســتفاده نماینــد.
اندوکاردیــت عفونــی مــی کننــد .اختــاالت ســطح اندوکاردیوم
y yیکی از عوارض کاردیومایوپاتی هایپرتروفیک ،فیبریالسیون
بــه باکتــری هــای پاتــوژن اجــازه مــی دهــد بــه ســطح داخلــی قلــب
دهلیزی مزمن است که برخی بیماران مجبور می شوند به خاطر
متصــل شــده و موجــب بــروز عفونــت شــوند.
آن داروهای ضدانعقاد مصرف کنند.

نارســایی احتقانــی قلــب ( CHF .)CHFزمانــی ایجــاد مــی شــود
کــه میوکاردیــوم قــادر بــه انتقــال بــرون ده قلبــی بــه سرتاســر بــدن
نباشــد یــا فشــاری بیــش از حــد بــه میــوکارد طبیعــی وارد شــود .در
ایــن شــرایط حجــم پایــان دیاســتولی افزایــش مــی یابــد و متعاقبـاً
طبــق مکانیســم فرانــک ـ اســتارلینگ قــدرت انقباضــی میــوکارد
کادر 1-7مالحظات مربوطبه بیمار مبتال به FHC
زیادتــر مــی شــود.

y yبیمارانی که نارسایی قلبی آن ها با کمک درمان های غذایی و
دارویی تحت کنترل می باشد می توانند بدون خطر تحت جراحی
های سرپایی قرار بگیرند .در غیر این صورت باید جراحی به تعویق
بیفتد یا در شرایط بیمارستانی انجام گیرد

بــا ایــن حــال هرچــه اتســاع میــوکارد ســالم یــا بیمــار بیشــتر مــی .1پرهیــز از انجــام درمــان تــا زمــان بهبــود وضعیــت قلــب یــا اجــازه
شــود فعالیــت پمپــاژ کنندگــی قلــب کمتــر مــی شــود و خــون بــه پزشــک بیمــار
بســتر عروقــی مزانتریــک ،هپاتیــک و ریــوی پــس مــی زنــد .ایــن
.2استفاده از پروتکل کاهش استرس
وضعیــت بــه ادم ریــوی ،نارســایی کبــدی و اختــال در جــذب روده
ای مــواد غــذای منجــر مــی شــود .ضعــف عمومــی ،اختــال در .3تجویز اکسیژن مکمل
فرآینــد دفــع مایعــات اضافــی بــدن و افزایــش حجــم داخــل عروقــی
.4پرهیز از موقعیت سوپاپن
از نتایــج کاهــش بــرون ده قلبــی مــی باشــد.
y yعالئم  :CHFارتوپنه ،تنگی نفس ناگهانی شبانه و ادم مچ پا .به
کوتاهی نفسی که در وضعیت خوابیده ( )supineپدید می آید
ارتوپنه گفته می شود .علت ارتوپنه بازگشت خون تجمع یافته
در اندام های انتهایی است که به دلیل ناتوانی قلب در پمپاژ ،به
جریان خون ریوی پس می زند و موجب بروز ادم ریوی می شود.
 paroxysmal nocturnal dyspneaیا تنگی نفس ناگهانی
شبانه نیز مشابه ارتوپنه 2ـ 1ساعت پس از دراز کشیدن بیمار
ایجاد می شود.
y yادم اندام های تحتانی در اثر افزایش مایع میان بافتی به وجود می
آید .هر عاملی که فشار وریدی را افزایش دهد یا میزان پروتئین
موجود در سرم را کاهش دهد باعث تجمع مایع می شود.
y yاز دیگر عالئم  CHFمی توان به افزایش وزن و تنگی نفس هنگام
فعالیت اشاره نمود.
بیمــاران مبتــا بــه  CHFبــرای کاهــش تجمــع مایــع رژیــم هــای
خوراکــی کــم ســدیم مصــرف مــی کننــد و بــه منظــور کاهــش
حجــم داخــل عروقــی تحــت درمــان بــا دیورتیــک هــا قــرار دارنــد.
ایــن بیمــاران ممکــن اســت جهــت کاهــش  afterloadداروهایــی
نظیــر نیتــرات هــا ،آنتاگونیســت هــای گیرنــده  βیــا بلــوک کننــده

.5ارجاع به جراح فک و صورت
بیماری های ریوی
آســم .دندانپزشــک ابتــدا بایــد مشــخص نمایــد کــه آیــا بیمــار واقعاً

آســم دارد یــا از مشــکل تنفســی دیگــری ماننــد رینیــت آلرژیــک
رنــج مــی بــرد .آســم حقیقــی کــه بــا تنــگ شــدگی و التهــاب
اپیزودیــک مجــاری تنفســی کوچــک مشــخص مــی شــود بــه دنبــال
تحریــکات شــیمیایی ،عفونــی ،ایمونولوژیــک یــا عاطفــی یــا ترکیبــی
از ایــن عوامــل پدیــد مــی آیــد و باعــث ایجــاد تنگــی نفــس و خــس
خــس ( )wheezingمــی گــردد.
y yاز این بیماران باید به طور خاص در مورد آلرژی به آسپیرین
یا سایر  NSAIDsسؤال پرسیده شود .برای بیماران مبتال به
آسم شدید کورتیکواستروئید و برونکودیالتورهای مشتق شده از
 Xanthineمانند تئوفیلین تجویز می شود.
y yکرومولین در پیشگیری از حمالت حاد مؤثر است اما در صورت
وقوع برونکواسپاسم بی تأثیر خواهد بود.
نکتــه :توجــه بــه نقــش اضطــراب در آغــاز برونکواسپاســم
و ســرکوب احتمالــی آدرنــال در بیمــاران دریافــت کننــده
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کورتیکواســتروئید دو نکتــه ای اســت کــه در درمــان جراحــی معمــوالً در اثــر تمــاس طوالنــی مــدت بــا عوامــل محــرک نظیــر
دود ســیگار ـ کــه باعــث متاپــازی بافــت هــای تنفســی مــی شــوند
بیمــاران آســمی بایــد مدنظــر قــرار گیــرد.
ـ پدیــد مــی آیــد .التهــاب ،از بیــن رفتــن خاصیــت ارتجاعــی و
y yدر صورت وجود wheezingیا عفونت مجرای تنفسی ،جراحی
مســدود شــدن مجــاری تنفســی بــه علــت ادم مخاطــی ،ترشــحات
های انتخابی باید به تعویق بیفتد .در بیماران دریافت کننده
زیــاد و برونکواسپاســم از ویژگــی هــای  COPDمــی باشــد.
استروئید ،در مورد نیاز به افزایش دوز استروئید حین انجام
y yتنگی نفس پس از فعالیت خفیف تا متوسط ،سرفه مزمن همراه با
جراحی ماژور از پزشک بیمار مشاوره درخواست می گردد.
مقادیر زیادی خلط غلیظ ،عفونت های مکرر تنفسی ،سینه بشکه
نکتــه :در بیمــاران آســمی بــه خصــوص بیمارانــی کــه آســم
ای شکل و  wheezingقابل سمع از دیگر عالئم این بیماری
آنهــا بــا اضطــراب تحریــک مــی شــود نیتــروس اکســاید بــی خطــر
می باشد.
بــوده و اندیکاســیون دارد.
y yتئوفیلین از جمله برونکودیالتورهایی است که مورد استفاده قرار
حیــن انجــام جراحــی داروی استنشــاقی خــود بیمــار و نیــز داروهای
می گیرد .در موارد شدیدتر کورتیکواستروئید تجویز می گردد.
تزریقــی ماننــد اپــی نفریــن و تئوفیلیــن باید در دســترس باشــند.
اکسیژن مکمل پرتابل تنها در  COPDبسیار شدید و مزمن
y yتجویز  NSAIDدر این بیماران ممنوع است (به علت تحریک
استفاده می شود.
حمله).
y yدر بیماران مبتال به  COPDبرخالف افراد سالم اصلی ترین عامل
مالحظات مربوط به بیمار آسمی
محرک تنفس اکسیژن است نه دی اکسید کربن() ،به همین دلیل
تجویز اکسیژن مکمل در این بیماران ممکن است به سرکوب
.1تــا زمانــی کــه آســم بیمــار بــه خوبــی تحــت کنتــرل قــرار نگرفتــه
تنفس بیانجامد .تجویز اکسیژن در این بیماران ممنوع است مگر
اســت از ارائــه درمــان خــودداری کنیــد ،همچنیــن نبایــد هیــچ
بنا به دستور پزشک.
شــواهدی از عفونــت مجــاری تنفســی وجــود داشــته باشــد.
.2قبــل از اعمــال جراحــی بــزرگ یــا آرامبخشــی ،قفســه ســینه را مالحظات مربوط به بیماران مبتال به COPD
بــرای تشــخیص ویزینــگ ســمع نمائیــد.
.1به تعویق انداختن درمان تا زمان بهبود کارکرد ریهها
.3از پروتــکل کاهــش اســترس اســتفاده کنیــد (نیتــروژن اکســاید)،
امــا از داروهــای ســرکوبکننده تنفــس اســتفاده نکنیــد.
.4درمــورد اســتفاده  prcopاز کرومولیــن ســدیم بــا پزشــک
معالــج بیمــار مشــورت نمائیــد.

.2ســمع دوطرفــه قفســه ســینه جهــت بررســی کفایــت صداهــای
تنفســی
.3استفاده از پروتکل کاهش استرس

.4چنانچــه بیمــار بــه صــورت مزمــن از اکســیژن مکمــل اســتفاده
.5درصــورت اســتفاده مزمــن از کورتیکواســتروئیدها بــه مســئله
میکنــد ،آن را بــا ســرعت تجویــز شــده ادامــه دهیــد درغیــر ایــن
نارســایی آدرنــال توجــه داشــته باشــید
صــورت بــا پزشــک معالــج بیمــار در مــورد تجویــز اکســیژن مکمــل
مشــورت نمائیــد.
.6یک برونکودپالتور استنشاقی در دسترس داشته باشید.
.7در بیماران مستعد از تجویز  NSAIDها خودداری نمائید.
بیماری انسدادی مزمن ریوی (.)COPD

.5توجه به نارسایی آدرنال (درصورت مصرف مزمن
کورتیکواستروئیدها)
.6پرهیز از موقعیت سوپاپن

در گذشــته از واژه هــای آمفیــزم و برونشــیت بــرای توصیــف
تظاهــرات  COPDاســتفاده مــی شــد ،ولــی مشــخص شــده اســت .7دردسترس بودن برونکودیالتور استنشاقی
 COPDطیفــی از مشــکالت ریــوی را شــامل مــی شــودCOPD .
.8مانیتورینگ ضربان قلب و تعداد تنفس
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جراحی

.9قرار مالقات عصر تا بیمار فرصت کافی برای تخلیه ترشحات را
داشته باشد.
بیماری های کلیوی

y yیکی از این داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی سیکلوسپورین
 Aاست که می تواند هیپرپالزی لثه ایجاد کند.
y yبرخی از بیماران دریافت کننده پیوند کلیه از مشکل افزایش
فشارخون رنج می برند.

نارســایی کلیــوی .وجــود شــانت شــریانی ـ وریــدی بــرای دیالیــز
مزمــن الزامــی اســت .دندانپزشــک نبایــد هرگــز از ایــن شــانت فشــارخون بــاال .بــه افزایــش مزمــن فشــارخون کــه بــه دالیــل
بــرای دسترســی عروقــی (تزریــق دارو) بــه جــز در اورژانــس هــای ناشــناخته ایجــاد مــی گــردد  Essential Hypertensionگفتــه
مــی شــود .هیپرتانســیون خفیــف تــا متوســط (فشــار سیســتولیک
تهدیدکننــده حیــات اســتفاد نمایــد.
زیــر Hgـ  200 mmیــا فشــار دیاســتولیک زیــر  Hgـ )110 mm
y yبهترین زمان انجام جراحی های انتخابی دهان روز بعد از دیالیز معمــوالً مشــکلی بــرای انجــام جراحــی هــای ســرپایی ایجــاد نمــی
می باشد ،زیرا اثر هپارین از بین رفته است و بیمار از لحاظ کنــد.
فیزیولوژیک (حجم داخلی عروق و متابولیسم) در بهترین وضعیت
y yدر بیماران با سابقه کنترل ضعیف فشارخون ،استفاده از پروتکل
قرار دارد.
کاهش استرس ،مانیتورینگ عالئم حیاتی و کاربرد محتاطانه
در مــورد اثــر نارســایی کلیــوی بــر روی داروهــا توجــه بــه نــکات
داروهای بی حسی حاوی اپی نفرین بایستی در دستور کار قرار
زیــر اهمیــت دارد:
گیرد.
1 -1برای پیشگیری از سمیت سیستمیک از تجویز داروهایی که در هیپرتانســیون شــدید (فشــار سیســتولیک  Hgـ  200 mmیــا
متابولیسم یا دفع کلیوی دارند اجتناب گردد یا دوز آنها تغییر فشــار سیســتولیک  Hgـ )110 mmجراحــی هــای انتخابــی دهــان
داده شود.
بایــد تعویــق بیفتــد.
2 -2داروهایی که طی دیالیز از بدن خارج می شوند نیازمند تنظیم مالحظات مربوط به فشارخون باال
دوزاژ می باشند.
3 -3از تجویز داروهای نسبتاً نفروتوکسیک مانند  NSAIDsپرهیز •هیپرتانسیون خفیف تا متوسط (سیستولیک > mmHg140و
دیاستولیک >)90mmHg
شود (در نارسایی شدید).
y yشیوع هپاتیت در بیماران دیالیزی بیشتر است.
.1نیازی به تعویق درمان نمیباشد

نکتــه :در بیمــاران مبتــا بــه نارســایی کلیــوی مزمــن ،تغییــر
نمــای رادیوگرافیــک اســتخوان ناشــی از هایپــر پاراتیروئیدیســم
ثانویــه ممکــن اســت بــا رادیولوسنســی ناشــی از بیمــاری هــای .3از پروتکل کاهش استرس استفاده نمائید.
دندانــی اشــتباه گرفتــه شــود.
.4در بیمارانی که از داروهای متسعکننده عروق استفاده میکنند،
پیونــد کلیــه و پیونــد ســایر ارگان هــا .از جملــه داروهــای موقعیت صندلی یوئیت را ناگهانی تغییر ندهید.
مصرفــی ایــن دســته از بیمــاران کورتیکواســتروئیدها مــی باشــد ،بــه
.5از تجویز محلولهای داخل وریدی حاوی سدیم اجتناب کنید.
همیــن دلیــل ممکــن اســت بیمــار حیــن جراحــی بــه دوز مکمــل
اســتروئید نیــاز داشــته باشــد.
•هیپرتانسیون شدید (سیستولیک> gHmm 200و دیاستولیک
.2در هر جلسه مالقات فشارخون را اندازهگیری کنید

> ) gHmm 110

اغلــب بیمــاران دریافــت کننــده پیونــد داروهــای ســرکوب کننــده
سیســتم ایمنــی مصــرف مــی کننــد کــه باعــث مســتعد شــدن آن .1تا زمان کنترل شدن فشارخون انجام درمان ممنوع است.
هــا نســبت بــه عفونــت هــای شــدید مــی شــود .بــه همیــن دلیــل
درمــان آنتــی بیوتیکــی گســترده تــر و بســتری کــردن ســریع تــر .2ارجاع به جراح فک و صورت را مدنظر قرار دهید.
ایــن بیمــاران توصیــه مــی شــود.
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