کارگاه احیای قلبی – ریوی – مغزی
سخنرانبن :آلبی دکتر مجتهذزاده و خبنم دکتر احمذی
دز ایٗ وبزٌب ٜثسخی اش اق َٛاِٚی ٝثسخٛزد ثب ثیٕبزی و ٝدچبز ایػت لّجی ؾد ٜاغت  ٚالدأبتی و ٝثبید
ا٘زبْ ثدٞیٓ ٔسٚز ٔیوٙیٓ .زٚیىسد ایٗ وبزٌب" ٜیبدٌیسی"ٔی ثبؾد.
الذامبت اولیه حیبت basic life support
دز يی غبِٟب دغتٛزإُِٓ احیب لّجی –زیٛی ثهِ ٝاهبٌ داز ٚدزٔهب٘ی ترییهس چٙهدا٘ی ٘ىهسد ٜثهٛد ،أهب دز
دغبٔجس  2010ثٓد اش  50غبَ ترییساتی پیدا وسد.
یىی اش ُّْ ؾبیّ ثسٚش ٔسي ٘بٌٟب٘ی  #Sudden death $ایػهت لّجهی اغهت .دز ثهبِریٗ ؾهبیٓتسیٗ ّْهت
ثسٚش ایػت لّجی ،غىتٞٝبی لّجی اغت.
چه چیسهبئی منجر به  cardiac currentمیشود؟ ث ٝيٛز خالق ٝغیػتٓ تٙفػی ،تٟٛیه ٚ ٝاوػهیطٖ
زغب٘ی زا ْٟد ٜداز اغت O2 .اش يسیك ٔزبزی تٙفػی  ٚغیستٙفػی ثٔ ٝاُ تجبدَ ٌبش ٔی زٚد  ٚدز آ٘زب
ثٚ ٝاغً ٝفسآیٙد ا٘تؿبز یب ٚ passive diffusionازد خٔ ٖٛی ؾٛد ث ٝربئی و ٝوٕتسیٗ ٔیصاٖ  O2اغهت
 ٚثسای  CO2اتفبق ثهسْىع ٔهی افتهد .ثه ٝایهٗ پسٚغه ٝتٟٛیه ٚ ٝاوػهیطٖ زغهب٘ی یهب ventilation and
ٌ oxygenationفتٔ ٝیؾٛد .دز ٔاُ تجبدَ ٌ ،بش ٚ O2ازد ٔهٛیسيٞهبی خه٘ٛی ؾهد ٚ ٜثهٌّٕٛٞ ٝهٛثیٗ
ٔتكُ ٔیؾٛد "30 $.وبزتٙفع اتفبق ٔیافتد#.
علل بحران چیست؟
 غىت ٝلّجی $ؾبیّ تسیٗ ُّْ دز ثبِریٗ#
 ا٘ػداد ٔزبزی تٙفػی $دز ايفبَ شیس  6غبَ ٛ٘ ٚشاداٖ#
خ O2 ٖٛداز تٛغى پٕپبض لّت ث ٝثبفت ٞدف ٔیزغد .پع  O2ثبیهد دز ٔاهُ تجهبدَ ٌهبش ثهٌّٕٛٞ ٝهٛثیٗ
ٔتكُ ؾٛد  ٚثٓد دز حهٛز یه لّت غبِٓ ث ٝثبفتٞب ثسغد .اٌس دز ایهٗ پسٚغه ٝفمهى چٙهد حب٘یهٚ ٝلفهٝ
ایزبد ؾٛد ،ثاساٖٞبی رجساٖ ٘بپریسی ثسای ٔرص ایزبد ٔیؾٛدٔ .رص ا٘ػبٖ  2دزقد ٚشٖ ثدٖ زا تؿىیُ
ٔی دٞدٔ .رص یه ازٌبٖ ٚاثػت ٝث ٝذخبیس اوػیط٘ی اغت اٌس چٙد حب٘ی ٝایٗ فسآیٙد ٔتٛلف ؾٛد آغیتٞهبی

ثسٌؿت ٘بپریس ثسای ٔرص حبدث ٔیؾٛد ثیٗ  1-3دلیمٕٔ ٝىٗ اغت ٔسي ٔرصی اتفبق ثیفتهد پهع احیابی
موفك ببیذ در لحظبت اول اتفبق بیفتذ.
اٚاغى غبَ  18$ 2010دغبٔجس #دغتٛزإُِٓ ردید ا٘زٕٗ لّت آٔسیىب ثٓد اش  50غبَ اش ٔ$ ABCزهبزی
ثبش ؾٛد ،تٙفع ثسلساز ؾٛد  ٚرسیبٖ خ ٖٛثسلساز ؾٛدْٛ #ل ؾد ٚتجهدیُ ثه CAB ٝؾهد ٜاغهت.یٓٙی
ٔبغبض لّجی ثس دیٍس الدأبت ٔمدْ ؾد
 شیوه لذیمی:
 :Aثبش وسدٖ ٔزبزی تٙفػی Chief lift ٚ Head lead $غس ز ٚثْ ٝمت ٔیوؿیٓ  ٚثهب د ٚاٍ٘ؿهت چب٘هٝ
ثیٕبز زا ثبال ٔیثسیٌٓ #بٞی ثب ٕٞیٗ تىٙیه شثبٖ ثیسٔ ٖٚیآید  ٚثیٕبز خهٛدؼ ؾهس ِٚثه٘ ٝفهع وؿهیدٖ
ٔیىٙد.
 2تب ٘فع ٔیدٞیٓ  حدٚد ٞ 1/3هٛای ثهبشدٔی زا ٚازد زیه ٝثیٕهبز ٔهیوٙهیٓ دز ایهٗ لههی ٝتٓهدادی اش
ثیٕبزا٘ی و ٝاش شٔبٖ ایػت لّجی چٙداٖ ٍ٘رؾت ٝثبؾد ثس ٔیٍسد٘د  ٚخیّی اش ثیٕبزاٖ  ٓٞثس ٕ٘یٌسد٘د ّْی
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زغٓ ایٙى CPR ٝثٛٔ ٝلّ ثبؾد.
أسٚش ٜدز ٌ Guidelineفتٔ ٝیؾٛد ٚلتی ث ٝثیٕبز تٙفع دٞبٖ ث ٝدٞبٖ ٔهیدٞیهد ایهٗ فؿهبز ٔخجتهی وهٝ
ایزبد ٔیوٙید خٛدؼ ثبشٌؿت ٚزیهدی زا ٔتتهُ ٔهیوٙهد  ٚزغهبِت اقهّی احیهب وهٕٞ ٝهبٖ return of
 spontaneous circulationیب ثبشٌؿت ٌسدؼ خ ٖٛخٛد ث ٝخٛدی دچبز ٚلفٔ ٝیؾٛد ثٙبثسایٗ أهسٚش
 ABCث CAB ٝتجدیُ ؾد.
ثب اٍ٘ؿت وٛچه شیس تیر ٝاغتس٘ ْٛیب رٙبٔ غی ٝٙزا پیدا وسد ٚ ٜد ٚاٍ٘ؿهت ثهبالتس رهبئی وهpalm of ٝ
$ handپبؾ ٝٙدغت #زا زٚی لفػ ٝغی ٝٙثیٕبز لساز ٔیدٞید ٔ ٚبغبض دادٖ زا ؾسٔ ِٚیوٙید .ایهٗ تىٙیهه
٘$ا ٜٛلساز ٌسفتٗ دغتْٕ ٚ #ك فؿبز إٞیت دازد .اٌس ْمت  ٚرّ ٛثسٚید  ٚدغهتبٖ رهبئی غیهس اش رهبی
اقّی ثبؾد ٛٔ CPRفك ٕ٘یؾٛد .
ثساغبظ ٔمبِ ، 2011 ٝاٌس ثب ٔٛالض تٕسیٗ ٘ىٙید  ٚخٛة یبد ٍ٘یسید ثسخالف اخالق اغهت وه ٝزٚی ثیٕهبز
أتابٖ وٙید .دز ٌرؾتٌ ٝفتٔ ٝیؾٛد دز ثیٕبزا٘ی و ٝؾب٘ع شیبدی ٘دازد آٔٛشؼ ثجیٙید أب أسٚشٌ ٜفتهٝ
ٔیؾٛد ثبید زٚی ٔٛالض آٔٛشؼ ثجیٙید.
  ABCتجدیُ ؾد ٜث ٝأ َٚبغبض لّجی $خیّی غسیّ ْٕ ٚیك ،حدٚد ٔ ٚ 5cmاىٓ  ٚثب ا٘سضی #
غههبثمب ثٓههداش  15ثههبز ٔبغههبض لّجههی د ٚدفٓهه ٝتههٙفع ٔههیدادیههٓ دز حههبَ حبنههس حههدٚد  30ثههبز ایههٗ
ُْٕٔ$بغبض #زا ا٘زبْ ٔیدٞیٓ.
ٞسچمدز ایٗ ُْٕ ثٛٔ ٝلّ ،غسیّ  ٚثی ٚلف ٝثبؾد $ثد ٖٚایٙىٛٔ ٝلٓیت ثدٖ ترییهس وٙهدٚ #غهٓت افهصایؽ
٘داؾت ٝثبؾد ثبشٌؿت ثیٕبز غسیٓتس ٔیؾٛد.
دز غبَ ٔ ،2010بغبض لّجی ثس تٙفع اِٚی ؾد .ثسخالف ایٙى 2 ٝتب ٘فع ثدٞیٓ.
ایٗ ٞ Guidelineس  5غبَ تزدید ٔیؾٛد دز غبَ  1999-2000ترییسات دازٚئی دز آٖ اتفبق افتبد.
یه ترییس دازٚئی  ٓٞغبَ ٌرؾت ٝاتفبق افتبد.
ثیٕبز ثبید زٚی غًح غتت ثبؾد  ٚؾٕب زٚی ثیٕبز ٔػّى ثبؾید.
ٔیخٛاٞیٓ خ ٖٛدز غسخسي وس٘ٚس ایزبد ؾٛد  ٚایٗ وبز ثب اغىٛئیص وسدٖ لفػه ٝغهی ٚ ٝٙفؿهبز دادٖ
آٖ زا ا٘زبْ ٔیدٞیٓ؛ و ٝخٛدؼ وٕه ث ٝتجبدَ ٌبش ٔیوٙد ثبْج ٔیؾٛد  CO2خهبزد ؾهٛد .دز ٔهٛالٓی
و ٝتٙفع ثیٕبز  gaspingاغت ٕٞیٗ ثبْج ٔیؾٛد خ ٖٛزغب٘ی O2 ،زغب٘ی ثٔ ٝرص ا٘زبْ ؾهٛدٔ ٚ،سوهص
تٙفػی ؾس ِٚث٘ ٝفع وؿیدٖ وٙد.
 The adult sternum should depress at least of 5 cm
دز ٍٙٞبْ ٕٔ CPRىٗ اغت لفػ ٝغی ٝٙثؿىٙد ٌ ٚبٞی اٚلبت ثبید  open chest CPRا٘زبْ ثدٞید $لفػٝ
غی ٝٙزا ثبش وٙید  ٚلّت زا فؿبز دٞیدٔ ٚ #ؿىّی ٘یػت  ٚأىب٘ؽ ٞػت.
 الذامبت پیشرفته حفظ حیبت )(ABLS
فسدی و ٝث ٝایػت لّجی ٔیزغد ثبید غیػتٓ  Safeزا ثسایؽ پیبد ٜوٙیدٚ .لتی ثبال غس ثیٕبزی ٔهیزغهید
و ٝایػت لّجی دازد  3ثبز ثبید فسیبد ثص٘ید وٕه،وٕه ...ٚ
اغتٙؿبق دٚد دز آتؽ غٛشیٞب یىی اش دالئُ ٔسي ٘بٌٟب٘ی اغهت .دز آتهؽ غهٛشیٞهب زٚیىهسد ٘صدیهه
ؾدٖ ثب احتیبو  ٚدٚزی رػتٗ اش خًس اغت .اٌس ثیٕبزی اغت و ٝدچبز ثسق ٌسفتٍی ؾهد ٜاغهت ٕٔىهٗ
اغت ث ٝخٛدتبٖ  ٓٞآغیت ثسغد  ٚیىػسی َسافت ٞبئی دازد .ثٓد اش ایٗ وبز$فسیبد وٕهه #ثبیهد ثیٕهبز زا
ازشیبثی وٙید٘ :جم وبزٚتید زا چه وٙید؛ اٌس ثیٕبز ثسای ٘ 15sجم ٘داؾت$ .غبثك ثس ایٗ ٔیٌفتٙد ثب قدا
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شدٖ ثیٕبز آٖ زا أتابٖ وٙید.#
ثب تىٙیه   Chin, H.ثیٙی ٌسفتٔ ٝیؾٛد  ٚچب٘ ٝزا ث ٝغٕت ثبال ٔیثسیٓ ثب یه ٘فهع ْٕیهك ،ثه ٝثیٕهبز
٘فع دادٕٞ ٚ ٜصٔبٖ ثبال آٔدٖ  Chestزا ٍ٘ ٓٞبٔ ٜیوٙیٓ و٘ ٝؿب٘دٙٞد ٜثبش ثٛدٖ ٔزبزی تٙفػی اغت.
دز ٌرؾت ٝثٓد اش  2تب ٘فعٔ ،بغبض دادٖ ؾسٔ ِٚیؾد .اٌس وُ دغت زا لساز دٞید فؿبز شیبدی ٚازد ٔی-
ؾٛد یب ایٙىْ ٝمت رّ ٛثسٚید خًس ؾىػتٍی ایزبد ٔیوٙد.
ٔؿىُ اقّی ثسٍ٘ؿتٗ ثیٕبزاٖ ایٗ اغت  :پٕپ دزغت ٘یػت یب غسْت دزغهت ٘یػهت یهبدز ٔبغهبضدادٖ
ٚلف ٝایزبد ٔیؿٛد.
  Hands on electroshokeیٓٙی شٔب٘ی و ٝدازید اِىتسٚؾٛن ٔیدٞید ثبید دغتىؽ دغتتبٖ وٙیهد ٚ
دز شٔبٖ ؾبزض دغتٍب ٜثبید ٔبغبض دغتی ثدٞید.
علت  CPRهبی نبموفك ایٗ اغت ؤ ٝبغبض لّجی زٞب ٔیؾٛد .ثٙهبثسایٗ حهدٚد  100ثهبز دز دلیمه ٝثبیهد
ٔبغبض داد ،ثیٕبزاٖ حدٚد  " 90ثس ٔیٌسد٘د؛ اٌس آزیتٕیٞبی لّجی ثه ٝد٘جهبَ ا٘فهبزوتٛظ ٔیٛوهبزد ثبْهج
 faintثیٕبز  ٚایػت لّجی ؾٛد؛  "90ثب ٔبغبض لّجی ثس ٔیٌسد٘د.
٘ىت !ٝاٌس قجس وٙید و٘ ٝیسٞٚبی أداد ثسغٙد دز ثٟتسیٗ حبِتٞب  15-10minئ َٛیوؿد.
 CPR دو نفره
٘ فس ا 30 َٚتب ٔبغبض ٘ فس د 2 ْٚتب ٘فهع $ربٞهب ْهٛل$ #اٍ٘ؿهتس ،غهبْت  ٚغهبیس ٚغهبیُ
انبفی اش دغتبٖ خبزد ؾٛد#
 دز حیٗ ٞ CPRیچ چیصی ٘جبید دز دغت ثبؾد.
 د٘ ٚفس ٔیتٛا٘د وٙبز  ٓٞیب ٔمبثُ  ٓٞثبؾد.
 ثبید د ٚدغت دز  ٓٞلفُ ؾٛد.
 دز ٍٙٞبٔی و ٝفسد د٘ ْٚفع ٔیدٞد دیٍس فؿبز ٘دٞیدٛٞ 1/3 .ای ثبشدٔی زا ث ٝزیٞٝهب ثفسغهتید
اٌس ثیؿتس ثبؾد تسٔٚب دز زی ٝایزبد ٔیؾٛد.
 دز ٌرؾت CPR ٝیه ٘فس ٚ ٜد٘ ٚفسٔ ٜتفبٚت ثٛد؛ أهب حهبَ وهٔ ٝبغهبض لّجهی ٔمهدْ اغهت دیٍهس
تفبٚتی ٘دازد.
ا٘زبْ  CPRوبز غبدٜای ٘یػت  ٚثٕٞ ٝیٗ دِیُ فسیبد وٕه ٔیش٘ید.
فسدی زا و ٝدز دزیبچ ٝافتبد ٚ ٜث ٝدِیُ افت دٔبی ثدٖ دچبز ایػت لّجی ؾد ٜاغت ا َٚثبید ٌهسْ وهسد ٚ
ث 35oc ٝثسغد  ٚثٓد  CPRوسد ِ ٚرا ٕٔىٗ اغت  CPRخیّی ي َٛثىؿد.
ثسای ایٙىٔ ٝرص زا ش٘د ٍٝ٘ ٜدازیٓ  therapeutic hypothermiaایزبد ٔیوٙیٓ ،ثٙبثسایٗ ٘جبید ثٓهد اش 1-2
غبْت اش  CPRخػت ٝؾٛید .ثیٕبزا٘ی و ٝغىتٔ ٝرصی وسد٘د  ٚیب ثیٕبزیٟبی شٔیٝٙای داز٘د ٔخُ ٘بزغبئی
لّجی ،دیبِیصی  ...ٚثُ٘ ٝس ٔیزغد و ٝثسٌؿتٗ آٟ٘ب ث ٝدِیُ تتسیت ؾدٖ ا٘داْ ٞب دز يهی غهبَٞهب چٙهداٖ
آغبٖ ٘یػت أب ثمی ٝثیٕبزاٖ ثس ٔیٌسد٘د.
اٌس  CPRخٛة ثبؾد ثیٕبزی و ٝثدخیٕی دازد ٔ ٚرصؼ ٘بزغبغهت  ٚآغهیتٞهبی ثسٌؿهت ٘بپهریس دازد،
اٌس CPR ٓٞؾٛد لّت  ٚثمی ٝا٘داْٞب ثس ٕ٘یٌسد٘د.
 CPRوٛدوبٖ ثِ ٝابٌ ٔفبٞیٓ اِٚی$ ٝتٓداد ْٕ ٚك #تفبٚتی ٘دازد؛ ٔٙتٟی ثب یه دغت اغهت  ٚدز ٘هٛشاداٖ
ثب د ٚاٍ٘ؿت ا٘زبْ ٔیؿٛد.
ٔ ستت حیٗ ٘ ،CPRفس د٘ ْٚجم وبزٚتید زا ثبید چه وٙد؛ أب ٞیچ ٚلت ٔبغبض لّجی زا ث ٝخهبيس
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چه وسدٖ ٘جم ٔتٛلف ٕ٘یوٙید.
 تب کی ادامه دهیذ؟  تب شٔب٘ی و ٝخٛد احیبٌس خػت ٝؾٛد.
 اٌس ٔزبزی ٛٞا ثبش ٘ؿد ثبید تساوػتٔٛی ؾٛد ٔ ٚزبزی زا ثبش وسد.
 دغت پبییٗ حبثت اغت  ٚدغت ثبالئی فؿبز ایزبد ٔیوٙد.
دز ٔساوص دزٔب٘ی وبز زاحت تس اغت چ ٖٛافساد ٔزسة ٞػتٙد غسیٓبً ٔیتٛا٘ٙد تٙفع زا ثسلساز وٙٙد.
ٚلتی  CPRدزغت ثبؾد ،فؿبز دیبغتِٛیه آئٛزت دز ثٟتسیٗ حبِت اش  20-30 mmHgثبالتس ٕ٘یآید.
دز ٔساحّی اش ٘ CPRیبش دازید و ٝدازٚزغب٘ی ا٘زبْ دٞید.
دزٔبٖ ا٘تتبثی دازٞٚبی  -αآٌ٘ٛیػت ٞػتٙد غبَ ٞبغت وه ٝآدز٘هبِیٗ ربیٍهب ٜخهٛدؼ زا حفهٍ وهسدٜ
اغت.
اِجت ٝترییساتی  ٓٞدز اٍِٛزیتٓٞبی  CPRایزبد ؾد ٜاغت.
اٌسٛٔ CPR ٓٞفك ثبؾد ،ثبالخس ٜثبید ٘یسٞٚبی أهداد ثسغهٙد .آٖ وػهی وه CPR ٝزا ا٘زهبْ ٔهیدٞهد ٚ
فسدی و ٝآٔدِٚ ٜی ثّد ٘یػت  CPRا٘زبْ دٞد حدالُ ٔیتٛا٘د ثسٚد غیػتٓ  EMSزا فٓهبَ وٙهد تهب تّفهٗ
شدٖ ث ٝاٚزضا٘ع.

ٚلتی  EMSدز ثٟتسیٗ حبِت  15minئ َٛیوؿد تب ثسغد یٓٙی ؾٕب ثبید ثٔ ٝب وٕه وٙیهد$.دز ثػهیبزی
اش وؿٛزٞبی د٘یب ٚلتی ٔیخٛاٙٞد ٌٛاٞی ٘بٔ ٝزا٘ٙدٌی ثٍیس٘د ا َٚثبید أتابٖ  CPRزا ثٍرزا٘ٙد ٚ #لتهی
 CPRزا ؾس ِٚوٙید ٌ ٚسدؼ خ ٖٛخٛدثتهٛدی ثسلهساز ؾهٛد تهب  EMSثسغهد  ٚثالفبقهّ ٝزي ٌیهسی
قٛزت ٔیٌیسد  ٚث ٝثیٕبز اوػیطٖ ٚقُ ٔیؾٛد .چ ٖٛاوػیط٘ی وهٔ ٝهب ٔهیدٞهیٓ  "21اغهت وه-10 ٝ
 ٓٞ"15ث ٝثیٕبز ٕ٘یزغد چ ٖٛثبشدْ فسد اغت.
اٌس ٛٔ CPRفمیت آٔیص  ٓٞثبؾد ثبش ٕ٘یتٛا٘ید ٌسدؼ خ ٖٛخٛدثتهٛدی کبمال ثسلهساز وٙیهد  ٚاش یهه
ربئی ثبید داز ٚثدٞید.
دازٚئی دز ٌرؾتٍٙٞ ٝبْ آغیػت َٛاغتفبدٔ ٜیؿد أب اش guideline 2010خهبزد ؾهد ٜاغهت ،آتهسٚپیٗ

4

اغتّْ .ت آٖ ایٗ اغت و ٝفسقتی ٘دازیٓ و 1mg ٝآتسٚپیٗ ث ٝثیٕبز تصزیك وٙیٓ ثٙهبثسایٗ اش guideline
حرف ؾد.
اِجت ٝآتسٚپیٗ ث ٝيٛز وّی حرف ٘ؿد ٜاغت  ٚا٘دیىبغیٖٞٛهبی خهٛدؼ زا دازدٚ .لتهی ثهب ثیٕهبز ثهسادی
وبزد غس  ٚوبز دازیٓ حتٕبً ثبید آتسٚپیٗ اغتفبد ٜوٙیٓ.
ث ٝربی آتسٚپیٗ ربیٍبٚ ٜاشٚپسغیٗ پس زً٘ ؾد ٜاغتٔ .یتٛا٘یٓ ث ٝربی دٚش ا َٚیب دٚش دٛ٘ ْٚز اپهی
٘فسیٗٚ 40 ،احد ٚاشٚپسغیٗ ثهسای یهه ٔستجه IV ٝثه ٝثیٕهبز ثهدٞیٓPulseless electrical activity .
) (PEAیب :electromechanical disociasion
ُّْ ایزبد : PEA
 ثیٕبزا٘ی و ٝوبٞؽ حزٓ پیدا وسد٘د.
 افت  O2خٖٛ
 ثیٕبزا٘ی و ٝدچبز اغیدٚش ؾ٘ٛد# pH < 7.3 $
ٞ یپس یب ٞیپٛوبِٕی
 افت دٔبی ثدٖ
 ثسخی اش دازٞٚب ٔخُ  β ، CCBsثالوسٞب
 اتفبلبت دیٍس
ٍ٘بٔ ٜب أسٚش ٜث ٝتزٛیص ٚاشٚپسغیٗ اغتٚ .اشٚپسغیٗ دازٚئی اغت وه ٝاش غهبَ  99زا ٜخهٛدؼ زا ثهٝ
رّٕ دازٞٚبی  CPRثبش وسد  ٚاالٖ دز ثیٕبزا٘ی و ٝدچبز ایػت لّجی ؾهد٘د ثٓهد اش ، O2اِٚهیٗ ٔهٛزد دز
 CPRثبِریٗ ٚ 40احد ٚاشٚپسغیٗ اغت .
ٚاشٚپسغیٗ ٟٔسٔب ٜغبَ ٌرؾتٚ ٝازد ثبشاز دازٚئی ایساٖ ؾد ٜاغت.
آتسٚپیٗ دز ربیٍب ٜخٛد ٞػت أب دیٍس دز  CPRربئی ٘دازد .ثیٕبزا٘ی وه HR < 50 ٝداز٘هد دزٔب٘ؿهبٖ
ٛٙٞش آتسٚپیٗ  ٚالدأبت دیٍس اغت.
 : Classificationاوخس ٞ Guidelineبیی و ٝأسٚش ثبشثیٙی ٔیؾٛد ٔ ٚب اغتفبدٔ ٜهیوٙهیٓ ٞسوهداْ یهه
تٛقیٞ ٝبیی زا ثٔ ٝب ازائٔ ٝیوٙد .دز ٞس  Guidelineدز اثتدا  gradeثٙدی دازد .دز ثسخی grade 1, 2,
 3یب  ٚ A, B, Cخٛد  Aث ...ٚ A3 ٚ A2 ٚ A1 ٝيجمٔ ٝیؾهٛد .یهب ثهسای ٞ ...ٚ Class 1B ٚ Class 1Aهس
ا٘زٕٙی ثسای خٛدؼ  gradeثٙدی خبـ خٛدؼ زا دازد.
أب ث ٝيٛز وّی  ٚزٚتیٗ ث ٝایٗ قٛزت اغت و ٝاش  grade 1ث ٝغٕت پهبییٗ ٘تهبیذ نهٓیف تهس ٔیؿهٛد.
وبزی و ٝا٘زٕٗٞب ا٘زبْ ٔیدٙٞد ایٗ اغت و ٝتٕبْ ٞ RCTبی ٔٛرٛد دز آٖ زاثً ٝزا رػهتزٔ ٛهیوٙٙهد.
تٕبْ ٞ Case reportب ٞ Case series ٚب ٞ Clinical trialٚبزا رّٕآٚزی ٔیوٙٙهد ًٔ ٚبِٓهٔ ٝهیوٙٙهد.
ًٔبِٓبتی وٞ Class 1ٝػتٙد  ٚتٛقیٞ ٝب ٘ؿبٖ دٙٞد ٜایٗ اغت و ٝدزٔٛزد آٟ٘ب ٞ RCTبی لهٛی ٚرهٛد
دازد؛ یٓٙی تٓداد شیبدی  RCTدز ایٗ شٔی ٝٙا٘زبْ ؾد ٜاغت ٔخال دزٔٛزد احهس اپهی ٘فهسیٗ یهب ٔبغهبض دز
ایػت لّجی.
ٚلتههی تٓههداد ٞ RCTههب شیههبد ثبؾههد .آٟ٘ههب زایىههی ٔیىٙٙههد  ٚؾههٛاٞد لههٛی ٚرههٛد دازدstrong $ .
#recommendation
دز   class 2تٓداد  RCTوٓ اغت  ٚؾٛاٞد ٔب وٕتس خٛاٞد ثٛد ثٕٞ ٝیٗ تستیت دز  class 3یب grade
 3فمى یه غسی  case seriesدز ٔٛزد آٟ٘ب پیدا ٔیؾٛد .دز ثسخی ٔٛازدٔ ،جبحخی پیدا ٔیؾٛد أب چهٖٛ
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ٞ unethicalػتٕ٘ .یتٛاٖ  RCTا٘زبْ داد فسل وٙید و ٝدزٔٛزد آتسٚپیٗ یب دزٔٛزد ثهی وسثٙهبت چهٝ
ٔ RCTیؾٛد ا٘زبْ داد.
ثی وسثٙبت حرف ؾد ٜاغت  ٚ #Class 3 $ربیٍبٞی ٘دازد و ٝثتٛاٞهد ٚازد ًٔبِٓه ٝؾهٛد ٚ ٚلتهی احهسات
ٔهس یه دازٚئی حبثت ؾد ٜاغت؛  unethicalاغت و ٝثتٛاٞیٓ دزٔٛزدؼ  RCTا٘زهبْ دٞهیٓ ثٙهبثسایٗ
دز ٕٞبٖ والظٞب ثبلی ٔیٔب٘ٙد.
ثٙبثسایٗ ٚلتی  Guidelineاغتفبدٔ ٜیؾٛد ثٟتس اغت دزٔٛزد تٛقیٞ ٝب ًٔبِٓه ٝؾهٛد وهٚ ٝلتهی ٌفتهٝ
ٔیؾٛد  Class 1, 2ثفٕٟیٓ و ٝچ ٝإٞیتی دازد.
ٔخالً دزٔٛزد ٔ ، CRPبغبض  ٚاپی ٘فسیٗ  Class 1اغت .یٓٙی چیصی اغهت وه ٝحبثهت ؾهد ٜاغهت  ٚلٛیهبً
تٛقیٔ ٝیؾٛد و ٝا٘زبْ ؾٛد.
ازشؾٕٙدتسیٗ ٔداخّ ٝثبید  O2ثبؾد  ٚثٕٞ ٝیٗ دِیُ اغت و ٝثسای ثیٕبزا٘ی و ٝخبزد اش ثیٕبزغتبٖ دچهبز
ایػت لّجی ؾد٘د حهٛز ٘یسٞٚبی أداد یىی اش ٕٟٔتسیٗ لػٕتٞبغهت چهٔ ٖٛهیتٛا٘ٙهد ثه O2 ٝزغهب٘ی
وٕه وٙٙد  $چ ٝث ٝؾىُ تٟٛیٔ ٝىب٘یىی  ٚچ ٝث ٝؾیٜٞٛبی دیٍس .#
شیوه هبیی که میتوانیم  O2رسبنی برای بیمبر را برآورد کنیم:
یىی اش ثٟتسیٗ ؾیٜٞٛب ثسای ثسآٚزد اش ٔٛلٓیت لّت  ٚرسیبٖ خ ٖٛثٓد اش ّْٕیبت احیب  ،ثهسآٚزد ٔیهصاٖ
ٛٞ CO2ای ثبشدٔی اغت و ٝثب زٚؼ وپٌٛٙسافی قٛزت ٔیٌیسد.
فیبریالسیون بطنی بذون نبض:
ایٗ ثیٕبزاٖ زٚیىسد ٚ ٚنٓیت ٘بخٛؾبیٙدی داز٘د ،ثػیبزی اش ایٗ ثیٕهبزاٖ اٌهس ٔبغهبض خهٛة ثسایؿهبٖ
ا٘زبْ ؾٛدٕٔ ،ىٗ اغت زیتٓ غیٛٙغی پیدا وٙٙد .ثػیبزی اش ایٗ ثیٕبزاٖ ث ٝاِىتسٚؾٛن پبغه ٔهیدٙٞهد.
ٔتبغفب٘ ٝاٌس ایٗ ٘جهی و ٝخٛؼ خیٓ اغت  ٚث ٝدزٔبٖ پبغ ٔیدٞدٔ ،دتؽ يٛال٘ی ؾٛد ،ث ٝآغیػتَٛ
تجدیُ ٔیؾٛد و ٝثدخیٓتسیٗ ؾىُ آزیتٕی دز ایػت لّجی اغت.
تٕبْ ایٗ قٛز آزیتٕی یب ثاساٖ اِىتسٚفیصیِٛٛضیه ث ٝخبيس ٔتتُ ؾدٖ خ ٖٛزغب٘ی  ٚاوػیطٖ زغهب٘ی
اغت ٔ$یٛوبزدیبَ ٞیپٛپسفیٛضٖ ،وس٘ٚسی ٞیپٛپسفیٛضٖ.#
يجك  Guidelineدازٚی ا٘تتبثی آدز٘بِیٗ اغت $اِجتٚ ٝاشٚپسغیٗ یه دٚش ٚ 40احهدی ثهْٙ ٝهٛاٖ اِٚهیٗ
ٔداخًّٔ ٝسح اغتًٔ .#بِٓبت ٘ؿبٖ داد ٜو ٝیه ٔداخّ ٝثب ٚاشٚپسغیٗ ٘یبش ثیٕبز زا ثه ٝآدز٘هبِیٗ اش ثهیٗ
ٔیثسد ٚیب وٓ ٔیوٙد .اِجتٌ ٝبٞی اٚلبت اش ثیٗ ٕ٘یثسد ِٚی ثب افصایؽ ٔمبٔٚهت ْهسٚق ،ثبشٌؿهت ٚزیهدی
ثسلساز  ٚفؿبز دیبغتِٛیه آئٛزت افصایؽ پیدا ٔیوٙد .ربیٍب ٜدازٚی آٔیٛداز Class 2b ،Mgٚ ٖٚاغت.
ال ِیهدٚوبئیٗ ٚ
دیٍس ٚش٘ی ثسای ِیدٚوبئیٗ  ٚپسٚوبئیٗ آٔید لبئُ ٘یػتٓ  .اِجت٘ ٝه ٝثه ٝایهٗ ٔٓٙهی وه ٝاقه ً
پسٚوبئیٗ آٔید ٕ٘یدٞیٓ.
ٔخال دز ٔٛزد ٌصؼ ٞبیی وٙٔ ٝزس ث ٝایػت لّجی ؾ٘ٛد پسٚوبئیٗ آٔید ثٟتس رٛاة ٔیدٞد.
افصایؽ دٔبی ثدٖ ٞ ٚیپستسٔی وٙٔ ٝتٟی ث ٝثاساٖٞبی ثًٙی ؾٛد ث ٝپسٚوبئیٗ آٔید ثٟتس رٛاة ٔهیدٞهد.
ِیدٚوبئیٗ ثٓد اش غىتٞٝبی لّجی ثٟتس ٔٛحس اغت.
ٔصیت آٔیٛداز ٖٚایٗ اغت و ٓٞ ٝثسای ثاساٖٞبی ثًٙی  ٓٞ ٚفٛق ثًٙی خهٛة اغهت .وٕجهٛد ٞ Mgهٓ ،
ٔداخّ ٝثب دازٞٚبی دیٍس زا ٔؿىُ ٔیوٙد  ٚغتبٚتٕٙدا٘ ٝثبید ث ٝایٗ ثیٕبزاٖ ٔٙیصی ْٛثدٞیٓ.
آ٘چ ٝو ٝثسای ثبِریٗ پػٙدید ٜاغت دٚش اغتب٘دازد آدز٘بِیٗ اغت $و ٝغبثك ثس ایٗ اش دٚشٞبی ثهبالتس ٞهٓ
اغتفبدٔ ٜیؿدًٔ #بِٓبت ٘ؿبٖ دادٜا٘د وٞ ٝیچىداْ تبحیس شیبدی دز فسآیٙد ٔرصی ٘داؾت ٚ ٝثبْهج ثٟجهٛدی
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٘ؿد ٜاغت .ثٙبثسایٗ دٚش ٞ 1mgس  3تب  5دلیم ٝتٛقیٔ ٝیؾٛدٔ .اهدٚدیتی ٘هدازد ٔهیتهٛا٘یٓ ثه ٝثیٕهبز
ؾٛن  ٚآدز٘بِیٗ ثدٞیٓ ث ٝيٛز ٔتٙبٚة ِٚی ٚاشٚپسغیٗ فمى یىجبز ٔیدٞیٓ.
ٔصیت آدز٘بِیٗ ایٗ اغت ؤ ٝیتٛاٖ آٖ زا اش يسیك ِ ِٝٛتساؾه ٝتزهٛیص وهسد٘ٚ$ .یهص دازٞٚهبی حهالَ دز
چسثی دیبشپبْٔ ،یداشٚالْ ،آدز٘بِیٗ ،آتسٚپیٗ٘ ،بِٛوػبٖ ...ٚزا ٔیتٛاٖ اش يسیك ِ ِٝٛتساؾ ٝداد ٚ#ایٗ ٟٔهٓ
اغت چ ٖٛیىی اش ٔ ٟٓتسیٗ اتفبلبت دز ایػت لّجی دازٚزغب٘ی$زي ٌیهسی #اغهت  ٚثسخهی اٚلهبت چهٖٛ
زٚؼ ا٘تتبثی زي ٔسوصی اغت ٌ ٚسفتٗ زي ٔسوصی ٘ ٓٞیبشٔٙد ٟٔبزت اغت ٕٞهیٗ لههی ٝثبْهج ٚلفهٝ
افتبدٖ دز ٔبغبض لّجی ؾٛد ِ ٚرا زٚا ٘یػت  ٚاثداً تٛقیٕ٘ ٝیؾٛد  ٚثبیهد ارتٙهبة وهسد  ٚثٙهبثسایٗ دادٖ
داز ٚاش يسیك ِ ِٝٛتساؾ ٝدز ٔ CPRصیت اغت.
احیبی ٘ٛشاداٖ ث ٝدِیُ دغتسغی ٔؿىُ ث ٝزيٞب ،دؾٛازتس اغت.
دازٚی ٚاشٚپسغیٗ  ٓٞربیٍب ٜخٛثی پیدا وسد ٜاغت ،زٚی ٌیس٘دٜٞبی ٚاشٚپسغیٗ ْسٚق احهس ٔهیوٙهد ٚ
ٔمبٔٚت ْسٚق زا ثبال ٔیثسد  ٚخیّهی غهسیّ ٔهیتٛا٘هد ثبشٌؿهت ٚزیهدی زا ثسلهساز وٙهد .احهسات ثػهیبز
ثسرػت ٝی ٘ٛزٛٞٚزٔ٘ٛبَ دازد و ٝاش ایٗ رٟت ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝاش آدز٘بِیٗ ثسرػت ٝتهس اغهت .اش رّٕهٝ
دازٞٚبی ا٘تتبثی دز ایػت لّجی  O2اغت.
دازٚی ا٘تتبثی دز اغیدٚش ،ثی وسثٙبت ٘یػت ) .(class 3 cاغیدٚش دز ایػت لّجهی ثه ٝدِیهُ ْهدْ تهٙفع
اغت  ،چ ٖٛایٗ ثیٕبزاٖ دز تٙفع ٔؿىُ داز٘د  ٚاقُ لهی ٝایٗ اغت و CO2 ٝثبال زفت ٝاغت؛ پهع ثبیهد
غٓی وٙید و ٝرسیبٖ خ ٖٛخٛد ث ٝخٛدی زا ثسلساز وٙید  ٚایٗ اغیدٚش ثب ثهی وسثٙهبت ٔستفهّ ٕ٘هیؾهٛد.
ثٙبثسایٗ ث ٝيٛز وّی:
 #1آدز٘بِیٗ ٚ ٚاشٚپسغیٗ ثٟتسیٗ ٔداخّ ٝاغت چ ٖٛثبْج ٔیؾٛد و ٝثبشٌؿت ٚزیدی ثسلساز ؾٛد
 #2اوػیطٖ
 #3ایزبد زیتٓ غیٛٙغی
ِ #4یدٚوبئیٗ  ٓٞدازٚی خٛثی اغت غبِیبٖ غبَ اش آٖ ثسای رّهٌٛیسی اش پدیهدٚ ٜزٚد ٔزهدد reentry $
 #phenomenonاغتفبدٔ ٜیؾد .أب چٙدتب ٔؿىُ داؾت و ٝیىی اش آٟ٘ب ٘ٛزٚتٛوػیه ثٛدٖ داز ٚثٛد.
احیبی ٔٛفك یٓٙی احیبئی وٙٔ ٝتٟی ث ٝتسخیف ثیٕبز اش ثیٕبزغتبٖ ؾٛد  ٚثهد ٖٚآغهیت ٔرهصی ثبؾهد.
ٛٔ CPRفك آٖ اغت و:ٝ
 ثیٕبز دز  24غبْت أ َٚیٛوّٛ٘ٛظ ٘داؾت ٝثبؾد.
 دز  72غبْت ا َٚزفّىعٞبی غبلٔ ٝرص ثسٌسدد $.یٓٙی حهدالُ  72غهبْت ثبیهد قهجس ثىٙهیٓ ٚ
ٕ٘یتٛا٘ید ٞیچ لهبٚتی ا٘زبْ ثدٞید#
ِیدٚوبئیٗ دازٚی خٛثی اغت أب ؾبیّ تسیٗ ْٛازل آٖ آزیتٕهیٟٞهبی ٔرهصی اغهت ثٟجهٛدی ٔرهصی زا
غتت تس ٔیوٙد .زیػه تؿٙذ زا دز ایٗ ثیٕبزاٖ افصایؽ ٔیدٞد ،ثیٕبز اٌس تؿٙذ وٙد ،یٓٙی پسٚغCPR ٝ
يٛال٘ی ؾد ٜاغت یب ثیٕبز دیس ث ٝؾٕب زغید ٚ ٜدیس ؾد ٜاغت.
ٔ ، Mgتكٛقب دز ایػت لّجهی ٔفیهد اغهت ،چه ٖٛوٛفهبوتٛز پٕهپ ٙٔ Na-kATPaseیهصیٓ اغهت ثبیهد
غتبٚتٕٙدا٘ ٝث ٝثیٕبز ٕٞٚچٙیٗ ث ٝثیٕبزا٘ی و ٝتؿٙذٞبی ٔمب ْٚداز٘د ٔٙیصی ْٛثدٞید.
افت  mg ٚ k+ثیٕبز زا ٔػتٓد آزیتٕیٞبی خًس٘بن ٔهیوٙهد .آتهسٚپیٗ دزٔهبٖ ثهسادی آزیتٕهی اغهت 
ثیؿتس اش  0/5mgثسای وػب٘ی و HR < 50 ٝدزٔبٖ ا٘تتهبثی اغهت .دز غهبِٕٙداٖ  ٚايفهبَ خیّهی خهٛة
رٛاة ٕ٘یدٞد.
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خى قبف دز اِىتسٚوبزدیٌٛساْ ٘ؿبٖ ٔیدٞد وٞ ٝیچ اتفبق اِىتسیىی دز لّت ٕ٘یافتد .خیّی ثدخیٓ اغت
ٔ ٚتبغفب٘ ٝث ٝدزٔبٖ رٛاة ٕ٘یدٞد  ٚایٗ حبِهت ثه ٝؾهٛن رهٛاة ٔهیدٞهد أهب ثبیهد آدز٘هبِیٗ ثهص٘یٓ،
ٚاشٚپسغیٗ ثص٘یٓ تب ث ٝفیجسیالغی ٖٛثًٙی تجدیُ ؾٛد.
سئوال ؟ثیٕبزی و ٝآغیت ٘تبْی دید ٜاغت آیب ٔزبش ٞػتیٓ دز حهیٗ ٌ، CPRهسدٖ ثیٕهبززا extended
وٙیٓ؟ $چٕٔ ٖٛىٗ اغت ثسٌسدد ٘ ٚتبْی ؾٛد  ٚؾىبیت وٙٙد و ٝاٌس ٔٙتُس ٔیؾدید ٘یسٞٚبی اٚزضا٘هع
ثسغد ایٗ يٛزی ٕ٘یؾد! #ثسای ثیٕبزا٘ی و ٝآغیت ٘تبْی دید٘د ثبید  jaw trustا٘زبْ دٞیٓ ثهب د ٚدغهت
پؿت غس زا وبٔال ٔ fixیوٙید ثٓد دٞبٖ زا ثبش ٔیوٙید .أب ثساغبظ  Guidelineردید ٘یبشی ثextend ٝ
وسدٖ ٌسدٖ  ٚثبش وسدٖ ٔزبزی تٙفع ٘دازید ،ؾٕب فمى ٔبغبض لّجی ثدٞید.
ٚاشٚپسغیٗ دازٚی خٛثی اغت  ٚثس خالف آدز٘بِیٗ فؿبز داخُ لّت زا شیبد ٕ٘یوٙد .ایٗ فهسآٚزد ٜتهبشٜ
ٚازد ثبشاز ؾد ٜاغت.
تصزیك ٔػتمیٓ داز ٚث ٝداخُ لّت ٕٔ ِٛٙؾد ٜاغت.
اٌس ثبشٌؿت ٚزیدی زا ثسلساز وٙید ٞ ٚیپٛوػی  divertثیٕبز زا تاسیه ثىٙیدٔ ،سوص تٙفع فٓبَ ٔیؾهٛد
 ٚث ٝثدٖ دغتٛز ٔیدٞد و ٝتٙفع ا٘زبْ ؾٛد $ایٗ حبِت آزٔب٘ی اغت #أب دز اوخس ٔٛازد وفبیت ٕ٘یوٙهدٚ
٘یبش دازید و ٝث ٝثیٕبز اوػیطٖ ثب غُّتٞبی ثبال ثدٞیدٔ ،تكٛقبً ثیٕبزا٘ی وهٔ ٝػهٕٔٛیت ثهب ٔٛٙوػهید
وسثٗ ،غِٛفٛز ٞیدزٚضٖ ،غیب٘ید ٞیدزٚضٖ داز٘د.
ٌبشٞبییى ٝررة غیػتٕیه داز٘د:
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غیب٘ید ٞیدزٚضٖ

Airway management 
حتی ٚلتی دزٔٛزد  airwayقاجت ٔیوٙٙد ثبش  ٓٞاؾهبز ٜثهٔ ٝبغهبض داز٘هد  ٚایهٗ إٞیهت ٔٛنه ِٛزا
زٚؾٗ ٔیوٙد.
ٔب دازیٓ  CPRزا ا٘زبْ ٔیدٞیٓ ،فسدی ثٔ ٝب انبفٔ ٝیؾٛدٔ ،یخٛاٞیٓ ٔزبزی ٛٞا زا ثبش وٙیٓ چ ٝوهبز
وٙیٓ؟
٘فس د ْٚؤ ٝیزغد ٔب٘ٛز  Chin lift, Head tiltزا ا٘زبْ ٔیدٞد .یٓٙی غس زا ثْ ٝمت خٓ ٔیوٙد ،چب٘هٝ
زا ٌسفت ٚ ٝفه تاتب٘ی زا ث ٝثبال ٔیوؿب٘د $فمى ؾسو الشْ ایٗ اغت و ٝؾٕب ًٕٔئٗ ثبؾهید وهٔ ٝكهدْٚ
ٞیچ آغیت ٌسد٘ی  ٚغس ٘دازد  ٚؾٕب ثب  tiltوسدٖ آغیجی ث٘ ٝتبِ ٕ٘یش٘ید.#
أب اٌس ؾه داؾت ٝثبؾید و ٝآغیجی دز ایٗ ٘بحیٚ ٝرهٛد دازد اش ا٘زهبْ  head tiltخهٛددازی ٔهیوٙیهد ٚ
فمى  chin liftزا ا٘زبْ ٔیدٞید.
ثٓد اش ایٗ تىٙیه چ ٝوبز وٙیٓ؟دٚ ٚنٓیت دازیٓ:
 #1ثیٕبز زاٛٞ ٜائی  advanceدازد.
ٞ #2یچ زاٛٞ ٜائی ٚ advanceرٛد ٘دازد ٔ ٚب ٞیچ ٚغبئّی دز اختیبز ٘دازیٓ  ٚثب تٙفع دٞهبٖ ثه ٝدٞهبٖ
ٛٞا زا داخُ زی ٝثیٕبز ٔیوٙیٓ.
 #3یب ایٙى ٝدز ثیٕبزغتبٖ ٞػتیٓ أب ٛٙٞش تیٓ ٘ intubationسغیدٔ ٚ ٜب فمى یهه آٔجهٔ ٚ ٛبغهه دازیهٓ.
ٚلتی تٙفع دٞبٖ ث ٝدٞبٖ ٔیدٞیٓ یب آٔجٔ ٚ ٛبغه دز اختیبز ٔب ٞػت ثه ٝیهه ؾهیْٕ ٜٛهُ ٔهیوٙهیٓ ٚ
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ٚلتههی وهه laryngoscopy ٝا٘زههبْ دادیههٓ  ٚثیٕههبز زا  intubeوههسدیٓ $وهه ٝثهه ٝآٖ advance airway
ٌ managementفتٔ ٝیؾٛد #ثسای ٞس ٚنٓیت ّْٕىسدٞب ٔتفبٚتٙد.
ٚ نٓیتی و ٝزاٛٞ ٜایی ٘ advanceدازیٓ :زٚؼ  30ث 2 ٝزا ارسا ٔیىٙیٓ یٓٙی  30تب ٔبغهبض ٔهی-
دٞیٓ ثٓد ٘فس د 2 ْٚتب ٘فع ٔیدٞد ٞ$س ٘فػی دز ْسل  1حب٘ی ٝث ٝثیٕبز دادٔ ٜهیؾهٛدٞ #.هدف
ایٗ اغت و ٝثب د٘ ٚفع ٔؿبٞد ٜوٙیٓ و ٝلفػ ٝغی ٝٙثبال ٔیآید .دز قٛزت اغتفبد ٜاش آٔجٛثهً،
لػٕت وٛچىتس زٚی ثیٙی ،لػٕت ثصزٌتس زٚی فه لساز ٔیٌیهسد  ٚدلهت وٙیهد وه ٝثه ٝغهسْت
ٔتصٖ ٔبغه زا فؿبز ٘دٞید ،چ٘ ٖٛجبید ثیٕبز زا ٞیپس٘ٚتیّ ٝوهسد 30 .تهب ٔبغهبض 2 ،تهب ٘فهع دز
ْسل  2حب٘ی ،ٝدٚثبزٔ ٜبغبض ادأٔ ٝی یبثد.
دز چٙد دلیم ٝا #3-4min$ َٚاٌس  O2انبف ٝث ٝثیٕبز ٘دٞیٓ ٞ ٓٞیچ اتفبلی ٕ٘یافتد $چ ٖٛلػهٕت ا٘تٟهبیی
آٔج ٛزا ٔیتٛاٖ ث ٝوپػ َٛاوػیطٖ ٚقُ وهسدِٚ #هی ثٓهد اش ٌرؾهت  3-4minثیٕهبز حتٕهبً ثه ٝاوػهیطٖ
$ supplementalوٕىی٘ #یبش خٛاٞد داؾت  ٚثبید ا٘تٟبی آٔجٛثً زا ثٙٔ ٝجّ اوػیطٖ انبفٔ ٝتكهُ وٙهیٓ
 ٚاوػیطٖ ٔىُٕ زا ث ٝثیٕبز ثدٞیٓ.
 اٌس آٔجٛثً ِ 1یتس ثبؾد  2/3 ثً زا و ٝفؿبز دٞیٓ ثبْج ٔیؾٛد وه ٝحزهٓ ٔهٛزدُ٘س زا ثهٝ
ثیٕبز ثسغب٘د.
 اٌس ثً ِ 2یتسی اغت 1/3 ،اش ثً زا فؿبز ٔیدٞیٓ تب ٛٞا داخُ آٖ خبَ ؾٛد ٚ ٚازد زیه ٝثیٕهبز
ؾٛد.
ٚ نٓیتی و ٝزا advance ٜدازیٓ :يجك تٓسیف ٛٔ advance airwayلٓی اغت و ٝیب ِ ِٝٛتساؾٝ
ثسای ثیٕهبز ٌراؾهتیٓ  ٚثیهب ٌ LMAراؾهتیٓ ) ٚ (Laryngeal mask airwayیهب Combitube
ٌراؾتیٓ و ٝدز اوخس ٔٛالّ ایٗ ٚغبئُ دز دغتسظ ٕ٘یثبؾد اٌس ٌ LMAراؾتیٓ  ...ٚثبیهد چىهبز
وٙیٓ؟ دز ایٗ ؾسایى دیٍس اش لب٘ 30 ٖٛث 2 ٝپیسٚی ٕ٘یوٙیٓ .زاٞ ٜهٛائی دازد ثٙهبثسایٗ ٘فهس اَٚ
ٔػتمالً ٔبغبض ٔیدٞد  ٚفسد د ٓٞ ْٚرداٌب٘ ٝثیٕبز زا ٘ٚتیّٔ ٝیوٙد٘ .فس ا 100 َٚتهب ٔبغهبض دز
دلیمٔ ٝیدٞد٘ ،فس د ْٚثب آٔجٛثً و ٝثب یه  convectorث ِِٝٛ ٝتساؾٚ ٝقُ ٔیوٙد ٘ 8-10فهع
دز دلیمٔ ٝیدٞد یٓٙی ٞس  6-8حب٘ی ٝیه ثبز یه ٘فع ثب آٔجٛثً اش يسیك ِِٛه ٝتساؾه ٝثه ٝثیٕهبز
تاٛیُ ٔیدٞد.
تٛقیٔ ٝیؾٛد و ٝتٙفع ثیؽ اش ا٘داش ٜثسای ثیٕبز اقالً فبید٘ ٜدازد  ٚوٕىهی ثه ٝثیٕهبز ٕ٘هیوٙهد ،چهٖٛ
حزٓٞبی انبف ٝثبْج ثبد ؾدٖ ٔٓدٔ ٜیؾٛد  ٚثبْج ثسٌسدا٘دٖ ٔٛاد داخُ ٔٓدٔ ٜی ؾٛد  ٚآٟ٘ب ٚازد
دٞبٖ ؾد ٚ ٜثیٕبز آغپیس ٜوٙد ٔ ٚؿىالتی ثسای ثیٕبز ایزهبد ؾهٛد دز ٌرؾهتٌ ٝفتهٔ ٝهیؾهٛد وه ٝزٚی
تسیىٛئید ثیٕبز یه فؿبزی ٚازد ٔیوٙیٓ أسٚش ٌفتٔ ٝیؾٛد اش ایٗ وبز ارتٙبة وٙید.
اٌس ثیٕبز ٘جم داؾت ثبشٌؿت ٌسدؼ خه ٖٛخهٛد ثتهٛدی دازد .أهب اٌهس ٘داؾهت ،زیهتٓ  EKGزا زٚی
ٔب٘یتٛز چه ٔیوٙیٓ.
اٌس دز  ٚ Pulsless electrical activity ,EKGآغیت َٛدیدٔ ٜی ؾٛد ،ثبید داز ٚاغتفبد ٜوٙیٓ؛ یه دٚش
اپی ٘فسیٗ ٔیش٘یٓٔ ،بغبض زا ؾسٔ ِٚیوٙیٓٞ .س  2دلیم ٝیىجبز ایٗ پسٚغ ٝزا تىساز ٔیوٙیٓ 30 .ث 2 ٝثسای
شٔب٘ی و ٝزاٛٞ ٜایی ٘ advancedدازیٓ 5 .ثبز  2ث 30 ٝا٘زبْ ٔیدٞیٓ چه ٔیوٙیٓ ایٗ ثهبز  VFاغهت .تهب
شٔب٘ی و ٝدغتٍب ٜزا آٔبد ٜوٙٙد $اِىتسٚؾٛن ؾبزض ؾٛدٔ #بغبض زا ادأٔ ٝیدٞیٓ.
ٞیچ رب حك ٘دازیٓ ٔبغبض زا ثد ٖٚدِیُ لًّ وٙیٓٚ .لف ٝدز ٔبغبض ثٞ ٝیچ ْٛٙاٖ تٛری ٝپریس ٘یػهت حتهی
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اٌس لساز اغت ٔبغبض لًّ ؾٛد ثبید وٕتس اش  10sي َٛثىؿد ثهٔ ٝاهم ایٙىه ٝلًهّ وهسدیٓ  15-10حب٘یهٝ
ٚلت دازیٓ و٘ ٝجم زا چه وٙیٓ یب ثب ٘فس دیٍس تٓٛیم رب وٙیٓ فسقت وٛتبٞی دازیٓ ٕ٘یتٛا٘یٓ ٚلهت زا
تّف وٙیٓ.
٘جم  ٚزیتٓ  rate ٚثیٕبز زا  2دلیم ٝیىجبز چه ٔیوٙیٓ  ٚدٚثبز ٜادأٔ ٝیدٞیٓ تب شٔب٘ی وٌ ٝسدؼ خهٛد
ث ٝخٛدی زا داؾت ٝثبؾیٓ.
ثٓد اش ایٗ و ٝالدأبت اِٚی ٝحفٍ حیبت زا ثسلساز وسدیٓ ٔ ٚدیسیت ٔزبزی ٞهٛائی ٞهٓ ثسلهساز ؾهد ،ثبیهد
الدأبت پیؿسفت ٝحفٍ حیبت ثسلساز ؾٛد.
اتفبلی و ٝدز ثسخی اش ٔساوص ٔب ٔیافتد  خیّی ٚلتٞب ثیٕهبزاٖ اش ایهٗ ٔسحّه ٝثه ٝثٓهد زٞهب ٔهیؾه٘ٛد
شحٕت وؿید٘د٘ ،جم ثسلساز ؾد ٜاغت ،رسیبٖ خ ٖٛخٛد ث ٝخٛدی زا ثسلساز وسد٘د .حبال اش ایٗ ث ٝثٓهد،
ٙٞس ٔسالجتٞب ٚیط ٜثبید ٕ٘ٛد پیدا وٙد .اش ایٗ ث ٝثٓد ٌ (PLS) prolong Life supportsفتٔ ٝیؾٛد.
چ ٝوبز وٙیٓ و ٝثیٕبز ثٕب٘د  ٚدٚثبز ٜزیتٓ ثد ٘ ؿٛد .چىبز وٙیٓ و ٝتؿهٙذ ٘ىٙهد ثه ٝچه ٝؾهىّی ثه ٝثیٕهبز
ا٘سضی ثدٞیٓ .ث ٝچ ٝؾىّی ث ٝثیٕبز حزٓ ثدٞیٓ چٔ ٝبیٓی ثدٞیٓ ثٟتس اغت .لٙد زا چ ٝوبز وٙیٓ ....ٚ
جنبه هبی نورولوشیک احیب
ٔ ٟٓتسیٗ اْتجبز یه احیبی ٔٛفك احیب ٔرصی اغت .لّت زا ثس ٔیٌسدا٘ید تب خ ٖٛزغب٘ی ثهٔ ٝرهص غهسیٓبً
ثسلساز ؾٛدٞ .صی ٝٙآٖ زا ازٌبٖٞبی دیٍس ٔیپسداش٘دٔ .خُ وّی ،ٝزٚد ،ٜپٛغت ٕٝٞ .ایٗٞب فدای ٔرهص ٔهی-
ؾ٘ٛد.
يٛفبٖ وبتى َٛآٔیٙی ثبْج آغیت ث ٝازٌبٖٞبی دیٍس ٔیؾٛدٔ .رص ٚ "2شٖ ثدٖ زا تؿىیُ ٔهیدٞهد ِٚهی
ثیؽ اش  "30ثبشد ٜلّجی ٚازد ٔرص ٔیؾٛدٔ .رص یه ازٌبٖ ٚاثػت ٝث ٝذخبیس اوػیطٖ اغت.
ٔ ٟٓتسیٗ لػٕت دز ٔسش ثٛدٖ یب ٘جٛدٖ غبلٔ ٝرص اغت و ٝدیستس اش  ٕٝٞخهبٔٛؼ ٔهیؾهٛد ،شٚدتهس اش
 ٕٝٞثس ٔیٌسدد CPR ،وٛٔ ٝفك ثٛد  ٚثیٕبز ؾس ِٚث٘ ٝفع وؿیدٖ ٔیوٙد یٓٙی غبلٔ ٝرهص ثسٌؿهت ٝأهب
وبز تٕبْ ٘ؿد ٜاغت  ٚثبید ثمی ٝازٌبٖٞب زا احیب وٙید.
 Liver-lung-heart organ- organ interactionثب ، ٓٞوٙؽ ٔتمبثُ داز٘د.
ایٗ ثیٕبزاٖ ثبید ثٙٔ ICU ٝتمُ ؾ٘ٛد ِ ٚاُ ٝثِ ٝأُ ٝب٘یتٛز ؾ٘ٛد چهِ ٖٛاُه ٝثهِ ٝاُه ٝحهبَ ثیٕهبز
ترییس ٔیوٙدٞ .س ِاُ ٝیه ؾسایى ردیدی $زیتٓ ترییس ٔیوٙد ،افت  ٚ #...ٚ BPثبید ِاُ ٝثِ ٝأُ ٝداخّهٝ
وسد .اٌس لّت ثسٌؿت أب ثیٕبز دز یه  ٚ never never landش٘دٌی ٘جهبتی اغهت$ .دز یهه رصیهسٌ ٜیهس
افتبد ٜو ٝثب ٔایى ايساف ٞیچ ازتجبيی ٘دازد #چسا ش٘دٌی ٘جبتی اتفبق ٔیافتد؟ ث ٝخبيس ایٙى ٝيه َٛایػهت
لّجی  ،يٛال٘ی ؾد ٜاغت.
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