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مقدمه

احمد متقی و همکار

نقش اصلی دندانپزشک در اورژانس ،ارائهی اقدامات

فوریتهای پزشکی یکی از استرسزاترین شرایط در مطب

حیاتی پایه  )Basic life support( BLSاست ( .)12این

دندانپزشکی است که نیاز به درمان فوری و افراد

اقدامات ،اولین و مهمترین قدم در کنترل تمامی وضعیتهای

آموزشدیده دارد ( .)1احتمال رخ دادن اورژانسهای پزشکی

اورژانس که نیازمند داشتن آگاهی ،مهارت و تجهیزات

در هر مطبی وجود دارد .بسیاری از بیماران مراجعهکننده

ضروری میباشد .هدف از این اقدامات ،جلوگیری از

جهت دریافت خدمات دندانپزشکی ،دارای بیماریهای

کمبود اکسیژنرسانی به قلب و مغز میباشد (.)13 ،6

زمینهای مختلفی میباشند .همچنین اقدامات درمانی

مسؤولیت کنترل موارد اورژانس در مطب به عهدهی

دندانپزشکی مانند تجویز بیحسی موضعی و یا اضطراب

دندانپزشک است ( )14و عدم توانایی وی در کنترل

ناشی از کار دندانپزشکی ،میتواند باعث بروز اورژانسهای

اورژانس ،میتواند منجر به عواقب ناخوشایندی هم برای

پزشکی و یا تشدید بیماری سیستمیک شود (.)2

بیمار و هم برای دندانپزشک گردد ( .)12بنابراین

زمانی که بیمار از لحاظ هیجانی دچار ترس و اضطراب
باشد ،احتمال تبدیل بیماریهای زمینهای به وضعیت

دندانپزشکان باید آمادگی علمی ،عملی و تجهیزاتی الزم
در برخورد با اورژانسهای پزشکی را داشته باشند.

اورژانسی بیشتر است ( .)3از آنجایی که استرسزاترین کار

با توجه به اهمیت موضوع ،این مطالعه با هدف بررسی

دندانپزشکی ،تزریق بیحسی موضعی است ( ،)4بدیهی

وضعیت تجهیزات و داروهای اورژانس و توانایی استفاده از

است که بیشترین اورژانس پزشکی در مطب دندانپزشکی

آنها توسط دندانپزشکان عمومی سه شهر استان اصفهان

نیز در زمان تزریق بیحسی رخ میدهد (.)6 ،5

(خوراسگان ،نجفآباد ،خمینیشهر) در سال  1396انجام

به طور کلی احتمال بروز فوریتهای پزشکی در
دندانپزشکی حدود ( 0/08درصد) است که از این میزان،

گردید (الزم به ذکر است چنین مطالعهای تا کنون در این
شهرها انجام نشده است).

سنکوپ وازوواگال با شیوع ( 0/07درصد) شایعترین و مابقی
موارد ( 0/01درصد) شامل تشنج ،سندرم هایپرونتیالسیون،

مواد و روشها

هیپوگالیسمی ،هایپوتانسیون وضعیتی و غیره میباشد (.)8 ،7

مطالعهی حاضر ،توصیفی -تحلیلی از نوع مقطعی میباشد

در مطالعهی بیات و همکاران ( ،)9درصد قابل توجهی

که بر روی دندانپزشکان عمومی دارای مطب در سه شهر

از دندانپزشکان شهر کرج ( 61/9درصد) با موارد اورژانس

خوراسگان ،نجفآباد و خمینیشهر در سال 1396انجام

در مطب برخورد کرده بودند .در بررسی نواب اعظم و

گرفته است .با توجه به فرمول حجم نمونهی تعیین شده

همکاران ( 57 ،)10درصد دندانپزشکان در شهر یزد نیز در

توسط کارشناس آمار ،تعداد  85مطب به صورت تصادفی

طول یک سال با حوادث اورژانس برخورد داشتند و

ساده انتخاب شدند .از جمله معیارهای ورود به مطالعه،

شایعترین وضعیت اورژانس نیز سندرم وازوواگال بود.

داشتن مطب در شهرهای مذکور و حضور دندانپزشک در

مدیریت فوریتهای پزشکی شامل مراقبت از بیمار تا

هنگام مراجعهی پژوهشگر بود .عدم تمایل در تکمیل

بهبودی کامل وی و یا رسیدن کمک پزشکی است و

پرسشنامه به عنوان معیار خروج در نظر گرفته شد .تعدادی

الزمهی مدیریت موفق نیز آمادگی میباشد ( .)11بسته به

از دندانپزشکان باوجود تمایل اولیه نسبت به شرکت در

شدت اورژانس پیش آمده ،کنترل آن در سطوح مختلفی از

مطالعه ،در تکمیل پرسشنامه همکاری نکردند .در نهایت

کمکهای اولیه گرفته تا خدماتی که نیازمند پزشک

 73پرسشنامهی تکمیل شده به دست آمد .پژوهشگر در

اورژانس و یا جراح است ،میتواند انجام گیرد (.)1

زمان مراجعه به مطبها در ابتدا هدف مطالعه را توضیح
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میداد و در صورت موافقت دندانپزشکان جهت شرکت

صورت «میانگین» و دادههای کیفی به صورت «فراوانی

در مطالعه ،پرسشنامه به همراه توضیحاتی در مورد نحوهی

(درصد)» نمایش داده شدند .آزمون تیمستقل نیز جهت

تکمیل آن در اختیار آنها قرار میگرفت.

بررسی روابط آمــاری استفــاده شـد .سطـح معنیداری

پرسشنامه از دو بخش تشکیل شده بود .در ابتدای

( )p value > 0/05به دست آمد.

بخش اول ،هدف مطالعه و ذکر این نکته که پرسشنامهها
بدون نام بوده و اطالعات حاصل از آنها صرفاً جهت استفاده

یافتهها

در طرح تحقیقاتی به کار میرود ،آمده بود .سپس جنسیت

از تعداد  73دندانپزشک شرکتکننده در مطالعه 59 ،نفر

و سابقهی کاری دندانپزشکان و در ادامه سؤاالتی در رابطه

مرد و  14نفر زن بودند .میانگین سابقهی کاری آنها ± 6/01

با سابقهی شرکت در دورههای آموزشی کنترل اورژانس

 10/57و دامنهی آن  23سال بود.

پزشکی ،گرفتن تاریخچهی پزشکی و دندانپزشکی از بیمار

تعداد  38نفر ( 52درصد) از پاسخدهندگان در کارگاه

قبل از شروع خدمات دندانپزشکی ،شایعترین حوادث

یا دورهی کوتاه مدت ویژهی اورژانسهای پزشکی ،شرکت

اورژانس که در طول یک سال گذشته با آن برخورد

کرده بودند و  29نفر ( 39/7درصد) از آنها در طول یک

داشتهاند و همچنین نظر دندانپزشکان با توجه به تجربهی

سال گذشته تجربهی برخورد با حوادث اورژانس را داشتند.

شخصیشان در مورد مهمترین عامل در کنترل اورژانسهای

بیشترین فوریت گزارش شده ،سنکوپ وازوواگال با

پزشکی در مطب ،پرسیده شده بود .در انتهای بخش اول،

فراوانی ( 68/9درصد) بود.

کارکرد دندانپزشکان در استفاده از داروها و وسایل موجود

همهی دندانپزشکان ( 100درصد) قبل از شروع کار ،از

در کیت اورژانس با سؤاالتی نظیر توانایی تزریق وریدی،

بیماران تاریخچهی پزشکی میگرفتند .در رابطه با مهمترین

عضالنی و زیر پوستی ارزیابی میشد.

عامل در کنترل حوادث اورژانس از نظر دندانپزشکان،

در بخش دوم ،فهرستی از لوازم و وسایل ضروری
اورژانس به صورت چکلیست نوشته شده بود که در
صورت وجود هر کدام از آنها در مطب ،توسط پژوهشگر
عالمت زده میشد.
سؤاالت و چکلیست دارو و تجهیزات حیاتی اورژانس

( 47/9درصد) از دندانپزشکان اطالعات علمی دندانپزشک
را مهمترین عامل دانسته بودند ( نمودار .)1
در بین این دندانپزشکان 67 ،نفر ( 91/7درصد) قادر به
تزریق عضالنی بودند 30 ،نفر ( 41درصد) با تزریق وریدی و10
نفر ( 13/6درصد) هم با تزریق زیر پوستی آشنایی داشتند.

با استناد به مطالب مطرح شده در کتاب اورژانس پزشکی در

هیدروکورتیزون ( 35/6درصد) و نیتروگلیسیرین (32/8

مطب دندانپزشکی نوشتهی ماالمد ( )6و سایر مطالعات تهیه

درصد) ،فراوانترین داروهای اورژانس (نمودار  )2و کپسول

شده بود ( .)10 ،2روایی پرسشنامه توسط تعدادی از اساتید

اکسیژن ( 54/7درصد) ،فراوانترین وسیلهی موجود در

و رزیدنتهای جراحی فک و صورت به تأیید رسیده و

مطبها بود (نمودار .)3

پایایی سؤاالت آن در مطالعهی هاشمیپور و همکاران ( )2با

آزمون تیمستقل ،ارتباط آماری معنیداری را بین سابقهی

استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بین  0/7تا  0/95محاسبه

گذراندن دورههای آموزشی کنترل فوریتهای اورژانس با

شده بود.

تجهیزات کیت اورژانس مطب (وجود حداقل  40درصد از

پس از جمعآوری پرسشنامهها ،دادهها توسط نرمافزار

دارو و وسایل ضروری) نشان داد ( .)p value = 0/04اما بین

 SSSSنسخهی (version 23, IBM Corporation, 23

سابقهی کاری دندانپزشکان با تجهیزات کیت اورژانس مطب،

) Armonk, NYتجزیه و تحلیل شد .دادههای کمی به

ارتباط آماری معنیداری مشاهده نشد (.)p value = 0/68
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نمودار  :۳توزیع فراوانی وسایل اورژانس موجود در مطب

بحث

یک سال در مطبشان با فوریتهای اورژانس مواجه شده

دندانپزشکان میتوانند با گرفتن شرح حال ،بررسی وضعیت

بودند که نسبت به نتایج این مطالعه بیشتر بود.

جسمانی بیمار قبل از درمان ،مشاوره با پزشک معالج،

در تحقیقات نواب اعظم و همکاران ( )10در یزد ،بابایی

کاربرد روشهای کنترل اضطراب و تغییر در روشهای

و همکاران ( )3در بابل و جعفری و همکاران ( )16در

درمانی تا حدود  90درصد از بروز فوریتهای پزشکی

ارومیه ،سنکوپ وازوواگال به عنوان شایعترین وضعیت

جلوگیری کنند (.)15 ،7

اورژانس گزارش شد ،که مشابه مطالعهی حاضر میباشد .اما

طبق نتایج این مطالعه و پژوهش هاشمپور و همکاران

فرهاد مالشاهی و هنرمند ( )17در زاهدان ،شایعترین فوریت

( ،)2گرفتن شرح حال از بیمار قبل از شروع کار ،جزء

پزشکی را هایپوتانسیون وضعیتی عنوان کردهاند که البته در

فرایندهای رایج در دندانپزشکی است .به طوری که 100

این مطالعه نیز سندرم وازوواگال با اختالف ناچیزی (2/3

درصد دندانپزشکان قبل از آغاز کار به صورت شفاهی یا

درصد) در رتبهی دوم قرار داشت .بنابراین با توجه به

کتبی (ثبت در پروندهی بیمار) در مورد احتمال ابتال به

مطالعات متعدد ذکر شده ،به نظر میرسد سندرم وازوواگال،

بیماریهای سیستمیک مهم مانند بیماریهای قلبی -عروقی

شایعترین حادثهی اورژانس در مطب دندانپزشکان عمومی

یا تنفسی سؤال میکنند.

کشور است و الزم است در برنامهریزیهای آموزشی تأکید

تقریباً کمتر از نیمی از دندانپزشکان شرکتکننده در

بیشتری جهت پیشگیری و درمان آن صورت گیرد.

این پژوهش در یک سال گذشته با حوادث اورژانس

خوشبختانه بیشتر این فوریتهای شایع را میتوان با

برخورد داشتند و شایعترین مورد آن را سنکوپ وازوواگال

درمانهای سادهای مانند سوپاین کردن بیمار ،دادن اکسیژن

گزارش کردند .البته در بررسی نواب اعظم و همکاران ()10

و یا آب قند بهبود داد .ولی تشخیص و درمان موارد مشکل،

در شهر یزد 57( ،درصد) از دندانپزشکان عمومی در طول

نیاز به دانش و تجهیزات پیشرفتهتری دارد .البته فقط در
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دسترس بودن دارو و تجهیزات کفایت نمیکند و

هستند ،اما به علت کاربرد آنها در خدمات دندانپزشکی در

دندانپزشک باید نحوهی استفادهی صحیح و موارد مصرف

تمامی مطبها وجود داشتند .لذا صرف نظر از این موارد

آنها را به خوبی بداند (.)2

که در نمودار  3نیز نمایش داده نشدهاند ،کپسول اکسیژن

در این پژوهش اغلب دندانپزشکان قادر به تزریق

فراوانترین وسیلهی دندانپزشکی بود .در پژوهشهای

عضالنی بودند اما تعداد کمتری از آنها با تزریق وریدی یا

نواب اعظم و همکاران ( )10و آثرتون و همکاران (،)19

زیر پوستی آشنایی داشتند .در مطالعهی هاشمیپور و

بیشترین داروی موجود در مطبها ،پودر گلوکز و

همکاران ( )2هم به طور مشابه ،بیشتر دندانپزشکان قادر به

بیشترین وسیلهی اورژانس ،لولهی تراشه در اندازهی

تزریق عضالنی بودند و تقریباً نیمی از آنان توانایی

مختلف بود .هاشمیپور و همکاران ( ،)2فراوانترین داروها

رگگیری از بیمار را داشتند .این درحالی است که ماالمد

را نیتروگلیسرین و اکسیژن و شایعترین وسایل را تیغ

( ،)6ایدهآلترین راه برای تجویز دارویهای اورژانس را

جراحی ،ساکشن و سر ساکشن عنوان کردهاند .همچنین

تزریق وریدی میداند .بنابراین الزم است در دورههای

بیشترین داروی موجود در مطب دندانپرشکان عمومی در

آموزشی که به این منظور برگزار میشود ،توجه بیشتری

مطالعهی بابایی و شیوا ( ،)20قرص نیتروگلیسرین و اکسیژن

در جهت آموزش عملی دندانپزشکان در خصوص راههای

گزارش شده که مشابه تحقیق حاضر بود.

مختلف تجویز داروهای اورژانس صورت گیرد.

با توجه به نتایج مطالعات انجام شده در شهرهای مختلف

در خصوص محتویات کیت اورژانس برای مطب

کشور ،به نظر میرسد به طور کلی دندانپزشکان عمومی،

دندانپزشکی ،بین محقیق تا حدودی اختالف نظر وجود

تمایل اندکی نسبت به تهیه و نگهداری دارو و لوازم

دارد ( .)16بهتر است کیت اورژانس تا حد ممکن ساده

اورژانس در مطب دارند و در صورتی که تمایل به این امر

باشد ،چون پیچیدگی در زمان بحران ،باعث آشفتگی

داشته باشند ،در هنگام انتخاب دارو و لوازم اورژانس بر

میگردد ( .)6به گفتهی ماالمد ( ،)6بهترین کیت اورژانس،

اساس سلیقه و نظر شخصی ،اقدام به تهیهی انواع مختلفی از

کیتی است که داروها و تجهیزات آن توسط خود

تجهیزات و داروهای اورژانس میکنند که حتی گاهی

دندانپزشک متناسب با نیازها و تواناییهایش انتخاب شود،

نحوهی استفاده و یا تجویز آن را نمیدانند .در واقع با بررسی

به نحوی که فقط دارو و وسایلی انتخاب شود که با آنها

اقالم کیت اورژانس موجود در مطبها در مطالعات

آشنا بوده و بتواند از آنها استفاده کند .بیشتر مطبهای

مختلف ،تنوع باالی داروها و لوازم اورژانس دیده میشود.

بررسی شده در این مطالعه ،فقط دارای تعداد محدودی از

از جمله دالیل احتمالی تمایل اندک دندانپزشکان به

داروها و وسایل اورژانس بودند و تعداد اندکی ( 5مطب) از

مجهز کردن مطب خود به کیت اورژانس ،میتوان به

آنها کیت نسبتاً کامل و مجهزی باالی ( 80درصد) از دارو و

مواردی مانند شیوع کم حوادث اورژانسی که نیازمند به

تجهیزات ضروری داشتند .بیرنگ و همکاران ( )18نیز در

کارگیری دارو یا وسایل خاص اورژانس باشند ،اشاره نمود.

سال  ،1384داروها و تجهیزات اورژانس مطبهای شهر

زیرا همانگونه که قبالً اشاره شد ،اغلب فوریتهایی که در

اصفهان را ناکافی گزارش کرده بودند.

مطب دندانپزشکی رخ میدهند با موقعیتدهی مناسب به

در این مطالعه فراوانترین داروهای اورژانس موجود،

بیمار و یا دادن آب قند یا اکسیژن ،بهبود مییابند .هزینهی

هیدروکورتیزون و نیتروگلیسیرین و بیشترین وسیله نیز

باالی تهیهی کیتهای اورژانس آماده و همچنین عدم

کپسول اکسیژن بود .الزم به ذکر است ساکشن ،سر ساکشن

مهارت علمی و عملی کافی دندانپزشکان در مورد نحوهی

و سرنگ پالستیکی هم جزء لوازم ضروری کیت اورژانس

استفاده از لوازم و داروهای کیت اورژانس ،میتواند از
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دیگر دالیل این تمایل اندک باشد .از آنجایی که در حال

سنجش مهارت عملی دندانپزشکان در استفاده از کیت

حاضر فهرست استاندارد و واضحی از داروها و لوازم

اورژانس بر اساس پرسش از آنها بود .در صورتی که

ضروری اورژانس برای مطبهای دندانپزشکی عمومی

مناسبتر این است که جهت ارزیابی عملکرد دندانپزشکان

وجود ندارد ،لذا پیشنهاد میشود مسؤولین امر ،لیست

در شرایط اورژانس ،مطالعهی مناسبی طراحی گردد و فرد

مشخصی از اقالم مذکور را بر اساس منابع علمی ،نحوهی

در شرایط مشابه قرار گیرد ،تا عملکرد وی در آن شرایط

تجویز یا استفاده ،در دسترس بودن اقالم در داخل کشور و

ارزیابی شود.

نوع حوادث شایع اورژانس ،تهیه و در اختیار دندانپزشکان

با توجه به یافتههای این بررسی ،ضروری است

قرار دهند .همچنین تدابیری جهت نظارت بر مطبها در تهیه

برنامهریزیهای جدیتری جهت آموزش علمی و عملی

و نگهداری این اقالم اتخاذ گردد.

دانشجویان و همچنین فارغالتحصیالن دندانپزشکی جهت

البته با توجه به نتایج این مطالعه که رابطهی آماری

کنترل حوادث اورژانس و به ویژه آموزش اقدامات حیاتی

معنیداری را بین سابقهی گذراندن دورههای آموزشی

پایه که درمان اولیهی تمام وضعیتهای اورژانسها است،

کنترل فوریتهای اورژانس با تجهیزات کیت اورژانس

انجام گیرد .همچنین تهیهی پوسترهای آموزشی در این زمینه

موجود در مطب نشان میداد ،میتوان گفت آموزش عملی

که اقدامات الزم در زمان وقوع اورژانسهای شایع در مطب

دندانپزشکان در خصوص نحوهی استفاده از محتویات آن

دندانپزشکی را به طور کارآمد و خالصه در دسترس

میتواند در جهت تشویق آنها به تهیهی کیت اورژانس

دندانپزشک و سایر کارکنان مطب قرار دهد ،میتواند مفید

کمککننده باشد.

واقع شود.

توصیهی ماالمد ( )6در مورد داروها و وسایل ضروری
کیت اورژانس شامل اپینفرین ،آنتیهیستامین (دیفنهیدرامین

نتیجهگیری

تزریقی) ،اکسیژن ،گشادکنندهی عروقی (نیتروگلیسیرین)،

بیشتر مطبهای دندانپزشکی ،کیت اورژانس ناقصی داشتند

گشادکنندهی برونش (سالبوتامول) ،ضد هایپوگلیسمی (آب

و اغلب دندانپزشکان ،مهارت کافی در ارائهی خدمات

پرتقال) ،ضد پالکتی (آسپرین) ،سیستم تأمین اکسیژن

اورژانسی نظیر تزریق وریدی یا زیر پوستی نداشتند .لذا با

مصنوعی ،دستگاه دفیبریالتور خارجی اتوماتیک ،سرنگ،

توجه به نتایج حاصل از این مطالعه ،بر ضرورت

ساکشن ،سر ساکشن ،تورنیکه و فورسپس مگیل بود.

آگاهیبخشی و ترغیب بیشتر دندانپزشکان عمومی جهت

از جمله محدودیتهای این مطالعه ،عدم همکاری
برخی از دندانپزشکان در تکمیل پرسشنامه و همچنین

شرکت در دورههای آموزشی تئوری و عملی مربوطه ،قویاً
تأکید میگردد.
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Abstract
Introduction:

Medical emergencies are one of the most stressful situations in a dental office. The
first and the most important step in managing the medical emergencies is the ability to
provide basic life support, which requires knowledge, experience and equipment. The
aim of this study was to evaluate the emergency equipment and drug status and the
ability to use them by general dentists in three cities in Isfahan Province.

Materials

The current cross-sectional descriptive study was conducted by referring to 85 general
dental offices with a questionnaire. Data were analyzed with SPSS 23, and the results
were reported in the form of the means for quantitative data and in the form of
frequencies for qualitative data. In addition, independent t-test was used to assess
statistical relationships at a significance level of (p value < 0.05).

& Methods:

Results:

Based on the results, 39.7% of dentists had encountered emergency events during the
previous year, with vasovagal syncope as the most frequent of them. Hydrocortisone
(35.6%) and nitroglycerin (32.8%) were the most common emergency drugs and an
oxygen tank (54.7%) was the most common available equipment in dental offices.
Independent t-test showed a significant relationship between participation in medical
emergency courses and the availability of an emergency kit in the dental office (p
value = 0.04).

Conclusion:

The majority of dental offices in our study had incomplete emergency kits and most
of the dentists did not have adequate skill in providing emergency services such as IV
or SC injections. The results of this study strongly suggest proper practical training
both for dentists and students.
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بسمهتعالی 


پرسشنامهی ذیلجهتیکطرحتحقیقاتیباهدفبررسیوضعیتتجهیزاتوداروهایاورژانسوتواناییاستفادهازآنها

توسطدندانپزشکانعمومی،تدوینشدهاست .الزمبهذکراستایناطالعاتتنهاجهتتجزیهو تحلیلعلمی -تحقیقاتی

استوبدونذکرنامافرادمورداستفادهقرارمیگیرد .

باتشکرازهمکاریشما 
جنسیت.............:سابقهیکار .............:
.1
.2
.3






.4

.۵
.6
.7
.۸

پزشکیآموزشدیدهاید؟ 


هایپزشکیدردندان

اورژانس
آیادردوراندانشجوییدرزمینهی

بلهخیر 
کردهایدچهزمانیبودهاست؟ 
هایپزشکیدردندانپزشکیشرکت 


یاورژانس

مدتویژه
آخرینباریکهدرکارگاهویادورهیکوتاه

ازفوریتهایپزشکیپیشآمده،بهنظرشمامفیدترینعاملدرکنترلاینمواردچیست؟ 

قبلیتان
تجربههای 
باتوجهبه 
وجودکیتمجهزاورژانسدرمطب 
اطالعاتعلمیدندانپزشک 

آموزشعملی (Cardiopulmonary resuscitation) CPR
نزدیکیمطببهمراکزاورژانس 
وجودجزوهییاپوسترآموزشیدرمطب 

استفادهازدستیارکارآزمودهدراینزمینه 
سابقهی
هایسیستمیکمهممانندبیماریهایقلبیریوییا 


(بیماری
یخچهیپزشکی
آیاقبلازشروعاعمالدندانپزشکیبرایبیمار،تار 

پزشکی)ویرابررسیمیکنید؟ 


هایدندان

اورژانسپزشکیحیندرمان
بلهخیر 
آیادرطییکسالگذشتهباموارداورژانسدرمطبخودبرخوردداشتهاید؟نوعآنذکرشود .

بلهخیر 
میباشید؟ 
رگگیریازبیمارخود 
آیاقادربه 
بلهخیر 
میباشید؟ 
آیاقادربهتزریقداخلعضالنی 
بلهخیر 
میباشید؟
آیاقادربهتزریقزیرپوستی 
بلهخیر
[لطفاداروهاووسایلاورژانسموجوددرمطبتوسطپژوهشگرعالمتزدهشود] .

داروها :
هیدروکورتیزونقرصنیتروگلیسیرین 
آنتیهیستامین(کلرفنیرآمین،پرومتازون)دیازپام 

پینفرین)آتروپین 
آدرنالین(ا 
پروپرانولولفنوباربیتال 
برونکودیالتورآسپرین 
آمینوفیلینسرمقندی 

وسایل :
کپسولاکسیژنبامانومتر /ماسکشفافصورتسرنگپالستیکیوسرسوزن
کیسهیاحیاء(آمبوبگ) 
دستگاهفشارسنج 
گوشیپزشکی()Stethoscopeفورسپسمگیل 
راههایهواییبینیودهانیدرسایزمختلف()Airwayستسرم/آنژیوکت/تورنیکت 

دستگاهدفیبریالتورخارجیالرنگوسکوپگلوکومتر
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