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  آشنایی با

   ریوي -قلبیاحیاي اصول 
(Cardio Pulmonary Resuscitation) 

  

  آموزش پرستاري
  

  1394 بهار
  

  .هر کس انسانی را زنده نماید گویا به همه انسانها حیات بخشیده است

 )32ده آیه ئسوره ما( 



٢ 
 

  فهرست مطالب
  شماره صفحه  عنوان

  CPR   4اهداف 
 CPR   4تعریف  

 4  عوامل موثر در اثر بخشی عملیات احیاء

  5  اندیکاسیون هاي احیاء
  5  کنترا اندیکاسیون هاي احیاء

  5  يریو-تقسیم بندي سنین در احیاي قلبی 
  5  زنجیره بقا 

  6  شناسایی بیمار معیارهاي
  6   مغزي - ریوي -قلبی  هاي مطرح در احیاي سیستم

  6  تنفسی -ایست قلبیبیماران با  کنترل درنیازمند عالیم حیاتی 
  6  مراحل احیاء مقدماتی 
  7  مراحل احیاي پیشرفته 

Circulation  7  
  7    فشردن قفسه سینه معیارهاي
Airway  8  

  Airway  8 تعیین اندازه
  9  آسپیراسیون

  9  )لوله تراشه( In-tube ابزار
  9  وسایل برقراري راه هوایی

  10  قانون لوله تراشه 
  10  لوله تراشهسایز 

  11  تجهیزات مدیریت راه هوایی در احیا
 Breathing   11  

  BVM   11تعداد تنفس با 

  12  پیشرفته زنجیره احیاي
  12  شوك الکتریکی

  13  شوك یا ماساژ قلبی: تعیین اولویت
  13  میزان انرژي مورد نیاز جهت شوك

  13  روش انجام شوك الکتریکی
  14  هنگام کار با دستگاه الکتروشوك نکات فنی وایمنی

  15  دارودرمانی
  15  راه هاي تجویز دارو حین عملیات احیا

  16  احیاي طوالنی
  16  هاي مجدد احیا  مراقبت

  17  ام احیاتزمان اخت
  17  نتیجه گیري

  21   2010بالغین ،اطفال و نوزادان BLSخالصه اجزاي کلیدي 
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  شماره صفحه  عنوان
  22  ایه ي  بالغینپالگوریتم ساده شده احیاي 

  23  رسنل بهداشتی درمانیپایه بزرگساالن براي پاحیا 
  ACLS(  24(بزرگساالنیشرفته پالگوریتم ساده شده احیا 

  25  ایست قلبی بزرگساالن
  26  برادي کاردي بزرگساالن
  27  تاکی کاردي بزرگساالن

  28  رسنل بهداشتی درمانیپبراي )PBLS(ایه اطفالپاحیا 
  PALS(  30(الگوریتم احیا بیشرفته اطفال

  31  کیفیت احیاء در احیاي پیشرفته اطفال
  32  قلبی بزرگساالنالگوریتم مراقبت هاي پس از ایست 
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  : CPRف اهدا

 بیماریهاي کرونريو  تروماها. شیوع ایست قلبی در حال افزایش است. می باشد  Neurologic outcome برگرداندن ،هدف در احیاي قلبی
شایع تر است و در  2CADبیماریهاي قلبی هستند که در بین آنها  ،شایع ترین علت مرگ و میر. می باشند SCA1عوامل ارست قلبی و  از

ساعت اول  24بسیار قابل توجه هستند این بیماران مستعد دیس ریتمی هستند و ارست هاي قلبی در  ،بین این بیماران آریتمی هاي مهلک
هاي قلبی در منزل اتفاق می افتد و  رصد ارستد 74. در اکثر موارد یک اختالل ریتم مشاهده می گردد). VT,VF(قابل پیشگیري هستند 

شانس  ،با یک دقیقه تاخیر در شروع عملیات احیاء. بعنوان یک اصل مهم در نظر گرفته می شود) Public education(آموزش همگانی
متولد شد و تنها پنجاه سال از عمر آن می گذرد و اولین دستورالعمل احیا در سال  1960در سال  CPR. درصد کم می شود 10تا  7  بقا

 هاي متعددي در خصوص سازمان. صادر شد 2010و  2005و  2000و  1992و  1986و  1980و  1974و سپس در سالهاي  1960
به طور کلی می توان  .می باشد  ILCOR4قلب اروپا و ، انجمنAHA3 وجود دارد که شامل انجمن قلب آمریکا  CPRهاي دستورالعمل

    :را در موارد ذیل خالصه نمود CPRاهداف 

  حفظ حیات و بازگرداندن سالمتی.1
  کاهش دردها. 2
  ها محدودکردن ناتوانی. 3
  بیماراحترام به تصمیمات، حقوق و حریم شخصی . 4

  و تنفس  قلبعملکرد وقفه ناگهانی در : تعریف ایست قلبی تنفسی 

 ،ریوي معرفی می گردد که هدف اصلی در احیا - هاي برگرداندن جریان خون خودبخودي تحت عنوان احیاي قلبی تکنیک : CPRتعریف  
  . می شود درنظر گرفته CPRرولوژیک هدف اولیه در واست به عبارت دیگر برگرداندن پیامدهاي ن ROSC5 بازگشت خودبخودي جریان خون

  . کاردیاك ارست می باشد آسیفیکسیال ،شیرخواران  و در VT,VF ،میر در بزرگساالنعلت شایع مرگ و *

   :عوامل موثر در اثر بخشی عملیات احیاء

  مدت زمان ایست قلبی.1
  شروع اقدامات مقدماتی احیاء .2
  وجود نیروهاي ماهر و آموزش دیده در امر احیاء .3
  و استفاده از آن دراسرع وقت دفیبریالتوردسترسی به .4
 شروع اقدامات پیشرفته احیاء.5

  

                                                             
1- Sadden Cardiac Arrest   
2-Coronary Artery  Diseases  
3 - American Heart Association  
4 - International Liaison Committee on Resuscitation 
5- Return Of Spontaneous Circulation 
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 : اندیکاسیون هاي احیاء

  : مرگ دو مرحله است 

هاي وارده قابل در این مرحله، آسیب . گویند  را) نبض، تنفس، فشارخون( توقف قابل برگشت عالئم حیاتی ):ظاهري مرگ(بالینیمرگ  - 1
  )بدون ایجاد عوارض قابل برگشت) (بعد از ایست قلبی دقیقه اول4- 6(. برگشت بوده و فرد به ظاهر مرده را می توان احیاء نمود

توقف دائم تمام اعمال حیاتی را گویند که در آن به علت تاخیر درآغاز احیاء ، فقدان اکسیژن رسانی منجر به :)حقیقی( مرگ فیزیولوژیک- 2
کاهش جریان خون و هیپوکسی بیش از   در واقع. پس سایر ارگان ها شده و فرد قابل احیا و برگشت نیستسآسیب هاي جبران ناپذیر مغز و 

  .گردد دقیقه منجر به مرگ فیزیولوژیک می 6-4

  .تعریف شده است min 6-4معادل  golden timeبر این اساس و  احیاء در مرگ بالینی، اندیکاسیون دارد*

  :کنترا اندیکاسیون هاي احیاء 

  وجود خطر آسیب جدي یا مرگ براي احیاگران.1
  وجود دستور عدم انجام احیاي معتبر، امضاء شده و داراي تاریخ.2
  :غیر قابل برگشت شامل وجود نشانه هاي بارز مرگ.3

 جمود نعشی  
 وضعیتی سیانوز  
 جدا شدن سر  
 قطعه قطعه شدن بدن  
 تجزیه بافتی  

  : يریو-تقسیم بندي سنین در احیاي قلبی 

1. New born  )نوزاد تازه متولد شده(  
2. Neonate  )نوزاد یک روزه تا بیست و هشت روزه(  
3. Infant  )یک ماهگی تا یک سالگی(  
4. Pediatric/Child  )یک سالگی تا هشت سالگی (       
5. Adult   ) سالگی 8باالي  (  

          :)AHAبر اساس دستورالعمل (زنجیره بقا 

 Early Access ) دسترسی سریع و اولیه تیم احیا   (  
 سینه  قفسه شروع سریع احیا با فشردن  
  دفیبریالتوراستفاده از    
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 4.6ACLS و انتقال سریع توسط اورژانس به بیمارستان     
  مراقبتهاي پس از احیا)Post Cardiac Arrest Care ()بیمار به مرکزي منتقل شود که امکانات Reperfusion  وجود داشته

  .)باشد

 Painfulو) کالمی تحریک(  Verbal stimulating،)هوشیاري(  Alertواسطه سه عملکرده فرد ب :شناسایی بیمار معیارهاي
stimulating  )گردد میو بر این اساس فاکتورهاي زیر شناسایی   ارزیابی قرار می گیردمورد ) تحریک دردناك :  

  )no responsiveness(بیمار غیر پاسخگو  .1
    no breathing (apnea or agonal respiratory such as Gasping) .تنفس ندارد یا تنفس موثر ندارد .2
  ).در کودکان و بزرگساالن بررسی می گرددنبض براکیال در نوزادان و شیرخواران و نبض کاروتید (فقدان نبض  .3

  . گاهی اوقات وجود مشکل تنفسی منجر به ارست تنفسی شده که در اینجا تمرکز بر روي جلوگیري از افت عملکردي مغز می باشد*

  : مغزي -ریوي -قلبی هاي مطرح در احیاي سیستم

  اعصاب مرکزي .1
  سیستم تنفسی  .2
 سیستم گردش خون  .3

  :موارد ذیل است تنفسی شامل -ایست قلبیبیماران با  کنترل درنیازمند عالیم حیاتی 

  فشارخون .1
  نبض .2
  .می شود Gaspingل النخاع بیمار دچار تنفس صبدنبال کاهش خونرسانی به ب :تنفس .3
  پالس اکسیمتري  .4
 درد .5
6.  Bedside glucometryجهت پایش میزان قند خون بیمار 

 :)(BLSمراحل احیاء مقدماتی 

  قلبیتشخیص سریع ایست .1
  اطالع به سیستم اورژانس. 2
  )ویژه افراد حرفه اي( چک نبض. 3
  ماساژ قلبی. 4
  کنترل راه هوایی. 5
  تنفس مصنوعی. 6
  دفیبریالسیون. 7
  تکرار مراحل فوق تا زمان بازگشت خودبخودي گردش خون و حضور تیم اورژانس. 8

                                                             
6 - Advanced Cardiac Life Support  



٧ 
 

  ):ALS) (ACLS(مراحل احیاي پیشرفته 

  جهت شناسایی سریع ایست قلبی و اطالع به به سیستم اورژانس BLSانجام .1
  با تاکید بر ماساژ قلبی CPRعملیات  سریع شروع . 2
  دادن سریع شوك. 3
  کنترل راه هوایی بصورت پیشرفته. 4
  نظارت بر وضعیت فیزیولوژیک مصدوم. 5
  تکرار مراحل فوق تا زمان بازگشت خودبخودي گردش خون. 6

برون ده قلبی در  .در بزرگساالن ارست قلبی بدنبال اختالل ریتم قلبی عارض می گردد لیتر وقفه تنفسی اتفاق می افتد ور بچه ها بیشد* 
  . بچه ها کامالً وابسته به تعداد ضربان قلب می باشد

       را در بیماران بررسی کرده و براي رفع آنها برنامه ریزي   تیم دیگري در بیمارستان ها وجود دارد که فاکتورهاي خطر ،قبل از تیم احیا*
    . فوق قبل از ارست باالي سر بیمار هستند تیم. درصد بیماران قبل از ارست قلبی دچار اختالل در فیزیولوژیک بدن می گردند 80.می نمایند

Circulation:C 

 : بطور خالصه احیاي قلبی شامل موارد ذیل است

       ارزیابی خطر .1
  محافظت فردي  .2
  پاسخ دهی بیمار .3
  ) ثانیه 10حداکثر (کنترل نبض  .4
  اعالم کد احیا  .5
  وضعیت قرارگیري بیمار  .6
     فشردن قفسه سینه .7

       :  )(Chest compression  معیارهاي فشردن قفسه سینه

 با قدرت و با سرعت (Push hard & Push fast) 
  موقعیت بدن خود را طوري تنظیم کنید که بازوها خم نشوند و شانه ها در امتداد نقطه اتکا دستها باشند.     
 بار در دقیقه  100تعداد ماساژ قلبی حداقل 
 2قطر قدامی خلفی قفسه سینه در حدود یک سوم حداقل در کودکان با عمق  سانتی متر ، 5 با عمق حداقل ماساژ قلبی در بالغین 

  ) سانتی متر4(اینچ  5/1در حدود قفسه سینه حداقل یک سوم قطر قدامی خلفی نوزادان  و در) سانتی متر 5(اینچ 
 بعد از هر ماساژ قلبی برگشت قفسه سینه به حالت اولchest recoil) ( 
 زمان رگ گیري بعد از شوك دوم است و هنگام احیا تمام سرم ها ریوي -در احیاي قلبی  : حداقل وقفه براي رگ گیري و چک نبض

 .قطع می گردد
 ثانیه 5دقیقه در عرض  2از جابجایی بعد : ماساژ دهنده جابجایی افراد  
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  : شاهد دو فاز هستیم ي قلبیدر طول احیا

  . دقیقه اول احیا می باشد 4تا  0فاز الکتریکی قلب که شوك بهترین کمک را می نماید که          .1 

  . دقیقه بعد را شامل می گردد که متابولیسم غیر هوازي فعال می شود 10تا  4فاز سیرکوالتوري که          .2 

ایجاد گردد نشانگر  Post Arrestمیلی لیتر در ساعت در  30معادل هدف پرفیوژن مطلوب است که اگر برون ده ادراري ،در احیاي قلبی* 
  . حتماً می بایست مغز بیمار محور درمان قرار گیرد  در احیاي قلبی. شرایط مناسب پرفیوژن می باشد

  .در ماساژ قلبی می گرددزیرا سبب اتالف وقت  نبض نبایدچک شود ،تازمان تغییرریتم* 

A: Airway  
  :باز کردن راه هوایی

این ابزار لوله مانند یک  .اندازه هاي مختلف قابل تهیه است این ابزار در. توان راه هوایی مصدوم را باز نگه داشت می Airway ابزاري به اسمبا 
  .مسیر هوایی از دهان تا ابتداي ناي ایجاد می کند که قابل انسداد نیست

 :Airway روش قرار دادن
  

 Airway  وارد کرد و  ،شود هقرار است قرار داد ادرجه برخالف آن چیزي که بعد 180یعنی ابتدا باید آن را  دادرا به صورت برعکس باید قرار
  .براي فهم بیشتر به شکل مراجعه کنید. درجه اي آن را ثابت کرد 180سپس با یک چرخش 

 

 : Airway تعیین اندازه

  .چانه مصدوم است تامطابق شکل بر اساس فاصله بین گوشه لب  Airway تعیین اندازه
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 :آسپیراسیون
 ناشی ازاین مشکل . دهد خروج محتویات معده از طریق مري به حلق و دهان است یکی از مشکالت شایعی که در مصدومان بیهوش رخ می

  .که کنترل آن در اثر بیهوشی از دست می روداست شل شدن دریچه بین مري و معده 

ها  ریهحتی ورود مقدار کمی از این مواد به . مصدوم گردد گیها شده و موجب خف ریهتواند وارد ناي و سپس  محتویات معده پس از خروج می
ضروري است در  لذا شده که درمان دشواري دارد ریويتواند باعث بروز عفونت  به دلیل وجود مواد اسیدي و باکتري هاي گوناگون می

  .مصدومان بیهوش به شدت مراقب آسپیره کردن بود

  : In-tube ابزار

ابزار دیگري به  این منظور ازبه  هرچند که مانع بسته شدن راه هوایی می شود اما جلوي آسپیره کردن بیمار را نمی گیرد Airway قرار دادن
 . گویند می "لوله داخل تراشه"یا   Intube نام

Intube  یک لوله قابل ارتجاع و دراز است که از طریق دهان یا بینی وارد ناي شده و یک مسیر دائمی براي تنفس بیمار یا مصدوم ایجاد    
در انتهاي خود یک . Intube باز شده و سپس لوله به داخل تراشه فرستاده شود الرنگوسکوپمسیر باید توسط  ،براي نصب این لوله می کند

به این  و مسیر ناي را به طور کامل از اطراف خود مسدود می کند  مانند دارد که پس از قرار گرفتن در داخل تراشه باد شدهقطعه بادکنک 
 .صفر می شودبه داخل تراشه ترتیب احتمال ورود محتویات معده 

 
 
 

 

  :کار گرفته می شوده ي راه هوایی وسایل زیر برجهت برقرا  

 1.    Oropharengial Airway )OPA) ( سبز، سفید، سیاه، آبی و   به رنگهاي زرد، قرمز، نارنجی،) 000,00,0,1,2,3,4,5در سایزهاي
  بنفش 

   2.    Nasopharengial Airway NPA)) ( قبل از جایگذاري یک قطره فنیل افرین یا اپی نفرین داخل بینی ) 7,8,9با قطر داخلی
  . ممنوع است NPAجمجمه استفاده از در شکستگی استخوان قاعده . چکانده می شود
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 3.     Combi-tube : دارد سال استفاده می شود و تنها دو سایز 16این وسیله براي بزرگساالن باالي:  

cm tall)  or 152 (for pa ents more than 5 Frcm tall) and 41   or 122 to183 (for pa ents 4 to 6 Fr37  

   4. Laryngeal Mask Airway )LMA : ( در نظر   کیلو گرم100تا  70براي اوزان  5کیلو گرم و سایز  70تا  50براي اوزان  4سایز
  . گرفته شده است

مجدداً بکار نمی رود البته این امر موقت بوده و هنگامی که  ETTباشد و  LMAاگر در تعبیه لوله تراشه دچار شکست شدیم جایگزین باید *
   . جایگزین می گردد ETTه یا منتقل شد لوله تراش ICUبیمار به 

 Low Pressure Volumeکاف لوله تراشه  .مطرح می شود ACLSاست و لوله گذاري داخل تراشه در مرحله  BLSدر احیا اولویت با *
  . محسوب می شود لذا در باد کردن آن باید نهایت دقت مبذول گردد

  : و اقدامات الزم در خالل آن صورت پذیرد هنگام تعبیه لوله تراشه لوازم زیر باید در دسترس قرار گیرد

شامل میلر و مکینتاش،  ETT7ساکشن، گاید، کنترل کاف لوله تراشه در همان وضعیت قرار گیري داخل پوشش پالستیکی، انواع ایروي، 
کریکویید وارد شده تا  فشار روي غضروف: سوکسینیل کولین، فنتانیل، تیوپنتال مانور سلیک: 8RSIجهتآمبوبگ، گوشی پزشکی، پنس مگیل 

  . یا قاعده زبان باید بلند شود Valecola) خمیده(هنگام الرنگوسکوپی با تیغه مکینتاش. مدخل گلوت دیده شود

  : قانون لوله تراشه 

 8 –8.5 –9 : آقایان  
 7 –7.5: خانمها  
 2.5: نوزاد زیر یک کیلو   
  3–3.5: ماه 6شیرخوار تا  
 1  4–5: سال 3تا  
 3  5 –5.5: سال 5تا  
  2:  4+ 4=  5/4      ساله 2بچه  به عنوان مثال:  4به اضافه  4سن تقسیم بر   :سال 8تا  1بچه ها   

  : طول لوله تراشه از کنار دهان مقابل اعداد زیر قرار می گیرد

 23 – 21: آقایان   
 21 – 19: خانمها   
 سن :  2+  12: کودکان  

  . به مقادیر فوق اضافه می شود 3اگر لوله تراشه از بینی گذاشته شود عدد  

                                                             

7 - Endo Tracheal Tube 

8 - Rapid Sequence Intubation 
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میلی متر جیوه را نشان دهد اینتوباسیون  40کاپنوگرافی معیار خوبی براي ارزیابی صحت لوله گذاري است بطوریکه اگر عدد کاپنوگرام باالي* 
  . وله گذاري غلط می باشدمیلی متر جیوه بیانگر ل 10درست انجام شده است اما ارقام زیر 

  : تجهیزات مدیریت راه هوایی در احیا 

1. Packet Mask  :اکسیژن  ،اکسیژن می باشد و در فضاي بیرون  %16هواي بازدمی هر فرد داراي . فیلتر و ورودي اکسیژن می باشد يدارا
    ) .گردد استفاده نمی شود و به جاي آن از پاکت ماسک استفاده می S.Tubeامروزه دیگر از (. موجود می باشد% 21به مقدار 

2. Face Shield     

باید  BVM. سی سی موجود می باشد   2000،  1500،  600،  500آمبوبگ با حجم هاي : )Bag – Valve – Mask )BVMآمبوبگ  .3
حتماً شفاف باشد و حتماً به رابط اکسیژن وصل باشد همچنین بگ ذخیره به آن متصل باشد چرا که بواسطه همین بگ ذخیره است که می 

هاي متفاوتی دارد نوع سیلیکونی با قابلیت اتوکالو شدن و نوع دیگر که کل اتصاالت آمبوبگ باید باز  مدل. ودرا ایجاد نم Fio2 90%توان 
تعبیه ) Valve(دریچه . دقیقه گذاشته و سپس آبکشی شود 15تا  10براي مدت ) مونورپید( Hi-disinfectionدر سطل محلول شده و 

سانتی متر آب می باشد که در هنگام تهویه با ماسک صورت ، باید دریچه بسته باشد و در زمان  60و  40،  20شده روي آمبوبگ با درجات 
سانتی متر آب  20ریچه بصورت باز قرار گیرد در چنین حالتی اگر فشار راه هوایی از مقدار تنظیم دریچه مثالً تهویه از طریق لوله تراشه د

در زمان استفاده از . بیشتر باشد فشار هواي اضافی به سیستم تنفسی بیمار اعمال نشده بلکه با خروج از دریچه این فشار تعدیل می گردد
BVM لیتر قرار گیرد تا بیشترین درصد اکسیژن در  10ل باشد و میزان جریان اکسیژن حداقل بر روي حتماً اکسیژن به ورودي آن وص

براي  ECاز تکنیک  5،  4،  3،  2،  1  ، 0: هاي صورت که به آمبوبگ متصل می گردد به این قرار است سایز ماسک. دسترس بیمار قرار گیرد
روي ماسک  Cو انگشت شست و اشاره بصورت حرف  Eت زیر فک تحتانی بشکل سه انگش. نگهداشتن ماسک روي صورت استفاده می شود

  . که ماسک کامالً بر روي صورت بیمار فیکس گردد و از نشت هوا جلوگیري شود ار می گیرد بصورتیرق

 Breathing :B  

زیـرا تهویـه بـیش از حـد از طریـق کـاهش        پرهیز شـود از تهویه زیاد نیز . بار دقیقه انجام شود 10تا  8پس از اینتوباسیون تهویه تنفسی با ریت 

ه و شانس موفقیت در عملیـات احیـاء را   دیگردعروق کرونر بازگشت وریدي ناشی از افزایش فشار داخل قفسه سینه منجر به کاهش خون رسانی 

   .کاهش می دهد

      : در سنین مختلف BVMتعداد تنفس با 

  تنفس  10تا  8تعداد تنفس در دقیقه هنگام داشتن لوله تراشه در کلیه گروههاي سنی        
 تنفس با ماسک و آمبوبگ  20تا  12   در شیر خواران و کودکان         
  تنفس با ماسک و آمبوبگ 12تا  10تنفس در بزرگساالن  

شامل یک  CPR را شامل می شود به همین خاطر هر سیکلدقیقه  2بار تنفس زمانی معادل  2سینه و قفسه بار فشردن  30مجموع *
  . دقیقه اي است 2دوره 
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  :زنجیره احیاي پیشرفته

  .)این مرحله شامل درمان برادیکاردي و تاکیکاردي است که در قسمت الگوریتم ها توضیح داده شده است( جلوگیري از ایست قلبی.1

 درمان ایست قلبی.2

  مراقبت هاي پس از احیاء.3

  :درمان ایست قلبی

  شوك الکتریکی و دارودرمانی: درمان ایست قلبی شامل دو مرحله است

  :شوك الکتریکی 

شوك (وکاردیوورسیون ) ناهماهنگ( شوك الکتریکی غیرسینکرونیزه(ها به دوصورت دفیبریالسیون ریتمیدیس شوك الکتریکی باتوجه به نوع 
  .شود استفاده می ))هماهنگ(الکتریکی سینکرونیزه

به بیماري ) یا وات بر ثانیه(ژول  200 – 400ست از وارد کردن مقدار زیادي انرژي الکتریکی ا عبارت: Defibrillation)(دفیبریالسیون) الف
شوك . شود یبه قلب وارد م) غیر هماهنگ با ریتم قلب(که دچار فیبریالسیون بطنی شده است، این انرژي الکتریکی بصورت غیر سینکرونیزه 

  . الکتریکی غیر سینکرونیزه در موارد تاکیکاردي بطنی سریع بدون نبض یا فلوتر بطنی نیز کاربرد دارد

دارند  QRSهایی است که کمپلکس  استفاده از شوك الکتریکی سینکرونیزه براي قطع آریتمی :Cardioversion)(کاردیوورسیون ) ب 
بعبارت . شود ، معموالً بصورت انتخابی و در بیماران هوشیار انجام می)ي، تاکیکاردي بطنی داراي نبض، فالتر وفیبریالسیون دهلیزPAT: مانند(

) شوك(به قلب در زمان مناسب است، بطوري که تخلیه ) معموالً به مقدار کم(دیگر، کاردیوورسیون وارد نمودن مقدار معینی انرژي الکتریکی 
  .باشد Rفاصله داشته و همزمان با موج ) لبمرحله آسیب پذیري ق( Tالکتریکی از موج 

اگر انرژي الکتریکی غیر . شود حتماً فعال می) SYNC(باشد و دکمه سینکرونیزه  میژول  25 – 200در کاردیوورسیون مقدار ولتاژ معموالً 
وجود  )فیبریالسیون بطنی( V.Fل بروز داده شود احتما) داراي نبض(به بیمار مبتال به تاکیکاردي فوق بطنی و بطنی ) ناهماهنگ(سینکرونیزه 

نکته قابل توجه دیگر اینکه  .را داشته باشد Rترین موج  براي مانیتورینگ ریتم قلبی در کاردیوورسیون، باید لیدي انتخاب شود که بزرگ .دارد
توسط دستگاه و اعمال شوك  Rدر زمان تخلیه شوك الکتریکی در حالت سینکرونیزه باید دکمه تخلیه شوك را تا زمان تشخیص موج 

  .بفشاریم

  :ها به دو دسته تقسیم می شونددر درمان ایست قلبی، دیس ریتمی جهت کاربرد شوك الکتریکی 

  قابل شوك دادندیس ریتمی هاي VF : وVT  بدون نبض 

  آسیستول و  :دادن غیر قابل شوكدیس ریتمی هايPEA 
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  شوك یا ماساژ قلبی: تعیین اولویت

  : تعیین اولویت جهت شوك یا ماساژ قلبی بر اساس شاهد یا غیر شاهد بودن دیس ریتمی انجام می شود

 چنانچه بیمار تحت مانیتورینگ قلبی قرار دارد و شاهد بروز دیس ریتمی هستیم اولویت با شوك الکتریکی است.  
 یستیم اولویت با ماساژ قلبی استچنانچه بیمار تحت مانیتورینگ قلبی قرار ندارد و شاهد بروز دیس ریتمی ن. 

   :میزان انرژي مورد نیاز جهت شوك

  J / at beginning 360  )بالغین(دفیبریالتور مونو فازیک 
  J / then 200 J 120  )بالغین( فازیک دفیبریالتور باي

  )J/kg10حداکثر( first 2 J/kg then 4 J/kg  اطفال
  

  :روش انجام شوك الکتریکی

سانتیمتر  4سانتیمتر و در نوزادان  8سانتیمتر و در کودکان  13پدال شوك در بزرگساالن داراي طول . اولین قدم انتخاب پدال مناسب است
اي از یکدیگر  هاي بزرگساالن قرار دارند که معموالً با فشردن دکمه هاي سایز اطفال در زیر پدال شوك پدال DCهاي  باشد در اکثر دستگاه می

   .شوند جدا می

ها بمالید و  ها روي پوست بیمار مقداري ژل روي سطح پدال باشد باید قبل از قراردادن پدال ها می مرحله بعدي محل قرارگیري صحیح پدال 
توان به جاي  می .تقسیم ژل روي کل سطح، هر دو پدال را روي هم قرار داده تا ژل در کل سطح تماس فلزي پدال پخش شودبراي اطمینان از 

باید توجه داشت که به هیچ وجه نباید از الکل استفاده شود زیرا خطر . ژل از دو عدد گاز آغشته به نرمال سالین یا آب مقطر استفاده کرد
  .وجود داردسوختگی پوست و آتش سوزي 

  :ها محل قرار گرفتن پدال

  :توان از دو روش استفاده نمود براي اعمال شوك به بیمار می

  هاي مخصوص شوك استفاده از پدال) الف

  .میکر نیز دارند هایی که عالوه بر مانیتورینگ و شوك امکانات پیس انکشن در دستگاهفاستفاده از پدهاي مولتی ) ب

 Sternal – Apical 2ـ  1 :شود اي اعمال شوك سه پوزیشن مختلف براي قرار گرفتن الکترودها پیشنهاد میبا توجه به روش انتخابی بر
  Apical – Posteriorـ  Left  Anterior – Posterior  3 ـ 

ار تقریباً درج شده است در طرف راست قفسه سینه بیم Sternumدر روش اول پدالی که در سمت راست دستگاه قرار دارد و روي آن کلمه 
اي در  نوشته شده است و در طرف چپ دستگاه قرار دارد در نوك قلب در پنجمین فضاي بین دنده Apexزیر ترقوه و پدالی که روي آن کلمه 

بر ) اطفال( Kg 7 -5 و) بالغین( Kg  12– 10برابر يبراي اتصال کامل و جلوگیري از سوختگی فشار .گیرد خط قدامی زیر بغل چپ قرار می
  .باشد ها می ایجاد جرقه نشان عدم تماس صحیح پوست و پدال. شود ها وارد می یمار و پدالقفسه سینه بروي 
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تا  5هاي دو قطبی از  ژول و در دستگاه 360تا  5هاي یک قطبی از  باشد که در دستگاه گام بعدي انتخاب صحیح میزان انرژي الکتریکی می
آمادگی تخلیه شوك را ، را فشرده، دستگاه با صداي آالرم مخصوص) شارژ( Charge دکمه ،انرژي باشد، بعد از انتخاب میزان ژول می 200

  .شود ها قرار دارند شوك با انرژي تنظیم شده به بدن بیمار منتقل می هاي تخلیه شوك که روي پدال کند، با فشردن دکمه اعالم می

و  Shaveبراي اینکار، ابتدا باید سطح سینه بیمار . فانکشن استفاده نمود در روش دوم و سوم براي اعمال شوك بایستی از پدهاي مولتی
خشک شود، سپس پدها را از طریق کناره لبه پد به بدن بیمار متصل نمود به طوریکه بین سطح پد و پوست بیمار خالء وجود نداشته باشد در 

شود و پد دیگر در ناحیه پشت بیمار  قلب چسبانیده می Apex قدامییک پد مولتی فانکشن در ناحیه  Left  Anterior– Posteriorروش 
  .گیرد چپ قرار می )کتف(ترقوه زیر استخوان 

شود و پد دیگر در پشت بیمار زیر استخوان  چسبانیده می) Apex(یک پد مولتی فانکشن دقیقاً در محل  Apical – Posteriorدر روش 
 Sternal –Apicalمال شوك بوسیله پدهاي مولتی فانکش پدها مطابق روش اول یعنی توان جهت اع می .گیرد چپ قرار می )کتف(ترقوه 

در رابطه با  .بیشترین کارایی شوك وارده را خواهیم داشت Left  Anterior– Posteriorقابل ذکر است که در پوزیشن می شود چسبانده 
  .ار گیردرمیکر ق یمتر دورتر از باطري پیسسانت 12هاي الکتروشوك  میکر دائم دارند باید پدال بیمارانی که پیس

   :هنگام کار با دستگاه الکتروشوك نکات فنی وایمنی

  :توجه به نکات ذیل موجب جلوگیري از ایجاد حوادث ناخواسته حین استفاده از دستگاه الکتروشوك خواهد شد

 .اولتراسوند خودداري کنید الکل واز آغشته کردن سطح پدالها به  استفاده نمائید و) الکتروژل(فقط از ژل مخصوص  .1

هاي صفحات الکترود مطمئن شویم  باید از پراکنده شدن ژل در سایر قسمت. دقت کنید که ژل فقط به سطح فلزي پدالها مالیده شود .2
 ) .در صورتی که روي دسته پدال ژل وجود داشته باشد ممکن است اپراتور دچار سوختگی شود

 .نباشد) عرق کرده (یمار ، محدوده بین دو پدال روي سینه بیمار آغشته به ژل یا مرطوب در هنگام تخلیه شوك روي بدن ب .3

 .تکان خوردن بیمار هنگام شوك نشانه انجام صحیح و ایجاد جرقه نشانه عدم تماس صحیح پوست و پدالها می باشد .4

تري دارد و انرژي الکتریکی بیشتري به قلب حتی االمکان شوك در مرحله بازدم داده شود چون در این زمان قفسه سینه مقاومت کم .5
 .می رسد

الکترولیت باشد پاسخ به دفیبریالسیون کاهش می یابد پس  در مواردي که بیمار دچار هیپوکسی، هیپوترمی، اسیدوز و عدم تعادل .6
 .بیمار اصالح گردد  بهتر است قبل از اعمال شوك، این موارد در

در زمان تخلیه . فلزي قرار دارد نباید هیچ یک از اعضاي بدن وي با تخت در تماس باشدباید دقت نمود که اگر بیمار روي تخت   .7
 . دستگاه باید اطمینان داشت که دیگران نیز با بیمار و تخت وي تماس ندارند و زمان تخلیه شوك باید این مسئله اعالم شود

  .آن را روشن یا خاموش نکنیدهاي الکتروشوك در تماس با بیمار هستند  زمانی که الکترودها یا پدال .8
. هاي قابل اشتغال و داروهاي بیهوشی یا اکسیژن با غلظت باال بکار نبرید زیرا خطر انفجار وجود دارد هرگز دفیبریالتور را در محیط .9

  .)خطر جرقه و انفجار(هنگام استفاده از دفیبریالتور باید جریان اکسیژن را قطع کرد 
هاي الکتریکی که بالقوه  رینگر رساناهاي الکتریکی عالی هستند، جهت جلوگیري از ایجاد جریانمایعاتی مثل محلول سالین و  .10

  .خطرناك هستند، دفیبریالتور و وسایل اطراف آن باید همیشه خشک و تمیز باشد
کنید، زیرا با ایجاد هاي داراي میدان الکترومغناطیسی و فرکانس رادیویی در شعاع یک متري دستگاه خودداري  از قرار دادن دستگاه .11

  .شوند باعث اختالل در عملکرد دستگاه می ECGپارازیت در شکل موج 
از دفیبریالتور استفاده نکنید زیرا عدم توجه به این ) Electro Surgical Unit(هنگام استفاده از دستگاه هاي جراحی الکتریکی  .12

  .شود می مسئله باعث سوختگی الکتریکی شدید، شوك یا سایر صدمات احتمالی
اند هرگز نباید الکترودها را به هم تماس داد زیرا باعث خراب شدن  براي تخلیه بار الکتریکی الکترودها که بطور آزمایشی شارژ شده .13

براي این کار و در واقع براي تست کردن دستگاه باید بعد از قراردادن الکترودها در جاي خود و شارژ . شود هاي دستگاه می خازن
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بعد از انجام تست، دستگاه خود . میزان مشخص شده براي تست دستگاه کلید تخلیه انرژي را فشرد تا دستگاه تخلیه شود دستگاه به
  .شود ثبت می ECGروي  Deliveryها کلمه  و یا در برخی دستگاه Test Okگرفته و کلمه  Recordبخود 

  :دارودرمانی

  :دو دسته اند CPRداروهاي مورد استفاده در 

  وازوپرسین و اپی نفرینشامل  داروهاي وازوپرسور .1
 سولفات منیزیومو  لیدوکائین، آمیودارونشامل  ریتمیدیس داروهاي آنتی  .2

  .می شود لذا در خط دوم بعد از آمیودارون قرار دارد قدرت خودکاري و تحریک پذیري قلب شکاهمنجر به  لیدوکائین
  IVکیلوگرم بصورت / میلی گرم1-1.5: دوز آغازین

  )peaدر صورت پایدار بودن (کیلوگرم  / میلی گرم 3دقیقه تا حداکثر  5-10به فواصل  IVمیلی گرم بصورت  0.5- 0.75: دوز ثانویه

  :دارد کاربرددر موارد ذیل : سولفات منیزیوم

   )پلی مورفیک VTنوعی ( TDP9بدون نبض همراه با VTوVFدرمان .1

  
  ریتمی ناشی از مسمومیت داروییدیس .2

   IO یا IVبصورت بولوس از راه  ٪5سرم قندي  cc 10گرم رقیق شده با  1- 2: دوز 

  .در قسمت الگوریت ها ذکر شده است آمیودارونو  وازوپرسین ،اپی نفریندوز *

  :راه هاي تجویز دارو حین عملیات احیا

 . در درجه اول داخل رگ سپس داخل استخوان و در نهایت داخل تراشه در نظر گرفته می شوددارو تزریق *

در صورت عدم دسترسی به عروق، تزریق . رگ گیري انجام شود 14است که بهتر است با آنژیوکت شماره  تزریق داخل وریدياولویت همواره با 
استفاده می شود، ضمناً ) جمشیديسوزن (B -Mآسپیراسیونسوزن  تیبیا با مد نظر بوده و از قوزك خارجی استخوان 10IOداخل استخوان 

تا  شیرخوارانبرابر و در  5/2تا  2جهت بالغیناما در روش داخل تراشه دوز دارو . دوز دارو در این روش با همان دوز داخل رگی معادل است
داخل تراشه ممنوع به تزریق آمیودارون و بیکربنات .یا آب مقطر رقیق شودمیلی لیتر نرمال سالین  10تا 5است و حتماً دارو با  IVدوز برابر 10

  . پنج داروي نالوکسان ، آتروپین، وازوپرسین، اپی نفرین و لیدوکایین داخل تراشه مجاز می باشدتزریق است اما 

                                                             
9 - Torsade De Pointes                                                              
10   - Intraosseous 
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ید توجه کرد در احیاي قلبی سرم بصورت قطره اما با 300سی سی سرم نمکی از طریق سرم داده می شود یعنی معادل  20دنبال هر تزریق ه ب
Free  ممنوع است زیرا قلب توانایی پمپاژ ندارد لذا حجم زیاد در داخل دهلیز راست جمع می شود و بدنبال آن پرفیوژن کرونر ها کم می

  . شود

 high) دوز باالي داروها. م می گرددارایه حجم باالي مایعات وریدي ضمن احیا تنها در تروماها و بدنبال هموراژي با نظر پزشک ارشد انجا

dose)  در احیا توصیه نمی شود مگر در مسمومیت با بتابلوکرها یا مسمومیت با ارگانوفسفره، در خصوص اپی نفرین محدودیت دوز وجود
عضو داراي . مشکل ساز خواهد بود )(Post CPR ندارد ولی بکارگیري مقادیر باالي آن با عوارض همراه خواهد بود که خود در پس از احیا

  . آنژیوکت را پس از تزریق باال گرفته می شود تا دارو سریعتر در جریان خون قرار گیرد

  .نمود  PUSHرا بایدCPR جهت اثربخشی بهتر و سریعتر دارو، کلیه داروهاي حین *

  :احیاي طوالنی

می  مسمومیت و هیپوترمی ،)Brain protection(محافظتی سرما بر روي مغز به دلیل اثر ) غرق شدگی(در بیماران غرق شده در آب سرد 
    . انجام گیرد عملیات احیا به مدت طوالنی تري بایست

  :در احیاي طوالنی همواره موارد ذیل را بررسی نمایید که در صورت رفع علت زمینه اي ممکن است عملیات احیاء موفقیت آمیز باشد

Toxin                                                                                                Hypoxia  

Tamponad, cardiac                                                                        Hypothermia     

Tension Phenemutrux                                                                   Hypovolemia  

Thrombosis - coronary                                                                   Hydrogen ion                                                                                                     

Thrombosis -pulmonary                                                                Hypo & Hypercalemi                                                           

  : هاي مجدد احیا شامل مراقبت

1. ABCD مجدداً بررسی می شود.   

A  :براي تأمین مجراي هواي باز  

B  :تهویه تنفسی  

C  :تأمین جریان خون کافی  

D  : تجویز دارو  

 درجه سانتیگراد یک اثر محافظتی بر روي مغز دارد و با کاهش متابولیسم مغز نیاز به اکسیژن را کاهش  34تا  32کاهش دماي بدن بین  .2
سرم سرد صورت  و واسطه پتوي خنک کنندهه ب) متابولیسم را باال می برد ،لرز(کاهش دماي بدن تا مقداري که بیمار دچار لرز نشود. می دهد
  .می گیرد
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میلی گرم در  180تا  140افزایش یا کاهش قند خون هر دو مخاطره آمیز است که میزان. حیاتی استکنترل قند خون در بیمار بعد از احیا  .3
  .عنوان مقدار مناسب معرفی شده استه دسی لیتر ب

   .ار داردرلیتر مورد توجه ق 2تا  1دریافت مایع بعد از احیا به مقدار . 4

  .موقع درصدد رفع آن برآینده از عالیم جدي بوده که می بایست با آنژیوپالستی ب STباال رفتن قطعه CPRبعد از . 5

  :ام احیا تزمان اخت

  :عوامل مهمی در این بین دخیل هستند که برخی از آنها شامل موارد زیر است

 چند دقیقه احیا طول کشیده است؟  
 ؟است اولین شوك چه زمانی داده شده  
 بوده است؟ عزمان حضور تیم احیا چه موق  
 چه اقداماتی انجام شده است؟  
 شرایط قبل از ارست قلبی چه بوده است؟  
 پاسخهاي بیمار چه بوده است؟  
 ریتم قبل ارست چه بوده است؟  

دقیقه  25تا  20پذیر توجه شده باشد و بیمار بیش از  جهت خاتمه عملیات احیا با نظر پزشک ارشد به شرطی که به تمام عوامل برگشت
   .دقیقه احیا می توان پایان احیا را اعالم کرد اما اخذ استریپ صاف از بیمار ضروري است 45آسیستول بوده باشد در چنین حالتی بعد از 

  :نتیجه گیري

  :موارد ذیل است شامل 2010زنجیره بقاي بزرگساالن در احیاي  .1
a.  ایست قلبی و فعال کردن سیستم پاسخگویی اورژانستشخیص سریع  
b.  سینهقفسه احیاي بموقع و تاکید بر فشردن  
c.  تحویل سریع شوك  
d.  پیشرفتهریوي بکارگیري احیاي قلبی  
e. تجمیع مراقبتهاي قلبی پس از ایست قلبی 

 .احیاگر توانایی شناسایی ایست قلبی و تنفس غیرموثر را داشته باشد .2

انجام ماساژ قلبی، ارزیابی راه هوایی، دادن تنفس . بصورت تیمی و با تقسیم وظائف بین اعضاء تیم می باشد CPRانجام بر تمرکز  .3
 .مصنوعی ، تشخیص نوع ریتم و در صورت لزوم دادن شوك بصورت یکپارچه و هماهنگ انجام شود

 .بدن بیمار سفت باشد در هنگام انجام عملیات احیاء،  سر مصدوم بایستی در راستاي بدن قرار گیرد و زیر .4

یعنی ابتدا برقراري جریان خون  CABسینه جهت برقراري جریان خون به  قفسهفشردن  - تنفس - یعنی راه هوایی ABCتبدیل  .5
 بواسطه فشردن قفسه سینه و سپس باز کردن راه هوایی و بعد بررسی تنفس و در صورت نیاز ارایه تنفس به بیمار که در بزرگساالن و اطفال و

سینه و دفیبریالسیون  قفسهاساسی ترین عنصر در احیا، فشردن ( .به ترتیب اعمال می گردد مگر در نوزادان تازه متولد شده CABخواران شیر
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و متعاقب آن ارست قلبی این مهم بدلیل اتالف زمان در بازکردن راه هوایی و ارایه تنفس و  VFو  VTمی باشد که بویژه در بیماران دچار 
 ).مورد تاخیر قرار می گرفت ،جهیزات تهویهبکارگیري ت

 )جهت پیشگیري از فوت وقت جهت شروع ماساژ قلبی(.انجام شود) center of chest(سینه  قفسهسینه در محل وسط  قفسهفشردن  .6

 قفسه، بازگشت )محکم و سریع( سینه با تعداد باال و عمق کافی قفسهتاکید بر کیفیت احیا مورد توجه قرار دارد بصورتیکه فشردن  .7
 .سینه داراي اهمیت ویژه است قفسهاي فشردن ه کمترین مکث در دورهو  سینه به وضعیت قبلی

 ).مانعی ندارد بار در دقیقه 100بیشتر از (بار در دقیقه  100سینه حداقل  قفسه تعداد فشردن .8

قفسه خلفی  - یک سوم قطر قدامی(سانتی متر 5اینچ یا  2اینچ ، در کودکان  2سانتی متر یا  5عمق فشردگی در بزرگساالن حداقل  .9
    .است )سینهقفسه خلفی  - یک سوم قطر قدامی(سانتی متر  4اینچ یا  5/1در شیرخواران  و )سینه

 .بار جاي خود را جهت انجام ماساژ قلبی تعویض نمایند دقیقه یک 2جهت جلوگیري از خستگی، احیاگران باید هر  .10

دقیقه مقدم است بر ارایه دو بار تنفس، که این امر براي جلوگیري از بروز تاخیر در  2بار در طی  30سینه با تعداد قفسه فشردن  .11
  .سینه در نظر گرفته شده استقفسه شروع فشردن 

اگر یک احیاگر منفرد به یک فرد قربانی با غش ناگهانی برخورد نماید ممکن است فرض نماید که فرد دچار ایست قلبی شده که قابل  .12
       برگشت با شوك می باشد لذا ابتدا سیستم پاسخگویی اورژانس را فعال می نماید سپس دفیبریالتور را تهیه کرده و به سوي قربانی باز 

اما در یک فرد با ایست قلبی ناشی از خفگی مثل . سینه شروع کرده و از دفیبریالتور استفاده نمایدقفسه ملیات احیا را با فشردن می گردد تا ع
 2دوره که در مجموع حدود  5مراه ارایه تنفس براي ه سینه بهقفسه غرق شدن در آب، حق تقدم با شروع عملیات احیا است که با فشردن 

  .امد که این پروسه قبل از فعال کردن سیستم پاسخگویی اورژانس می باشددقیقه بطول می انج
   .ادامه یابد دفیبریالتورو بکارگیري دستگاه    سینه تا آماده شدن قفسهفشردن  .13
شود که باید بموقع توسط احیاگر می هاي بریده بریده شروع  گاهی ایست قلبی با تظاهراتی مثل فعالیتهاي شبیه تشنج یا تنفس .14

  .ایی شودشناس
  .اقدام می نماید دفیبریالتوردر صورت حضور دو احیاگر، نفر دوم جهت تهیه و آماده سازي دستگاه  .15
سینه را  قفسهثانیه بطول انجامد و در صورتی که در طی این زمان نبض قابل لمس نبود باید فشردن  10بررسی نبض نباید بیش از .16

  .بالفاصله شروع نمود
غضروف کریکویید توسط احیاگر سوم جهت فشردگی مري در برابر مهره هاي بر توصیه بر فشار  2005پیش از این در راهنماي سال  .17

گردنی بود تا از اتساع و بازگشت محتویات معده ضمن بکارگیري آمبوبگ جلوگیري شود اما خود این امر مانعی براي تهویه محسوب می گردد 
  .غضروف کریکویید ضمن تهویه بصورت رایج توصیه نمی شودبر شار ف 2010لذا در راهنماي 

عنوان ه ها ب گرفته است، همچنین براي بیمارستان ردر همه اماکن عمومی مورد توصیه قرا AED11بکارگیري دستگاه  .18
پرسنل در تشخیص ریتم قلبی  دقیقه از وقوع کالپس بویژه مکانهایی که مهارت 3دفیبریالسیون سریع با هدف ارایه شوك در کمتر یا مساوي 

  .، توصیه شده استیا بکارگیري از دفیبریالسیون در آنها کم می باشد
اینصورت باید از  رسال احیاگر باید از سیستم تقلیل دهنده اطفال استفاده نماید در غی 8تا  1در کودکان  AEDبراي استفاده از  .19

AED  دفیبریالتور دستی ارجح تر است در غیر اینصورت از ) سالزیر یک (استاندارد استفاده شود، براي شیرخوارانAED  با تضعیف کننده
  .بدون تضعیف کننده استفاده شود AEDاطفال بهره گرفته می شود که در صورت عدم دسترسی، ممکن است از 

                                                             
11- Automatic External Defibrillator  
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به ازاي هر کیلو در نظر  ژول 4هاي متعاقب  ژول به ازاي هر کیلو گرم می باشد اما براي شوك 2دوز انرژي جهت شوك براي اطفال  .20
  .ژول به ازاي هرکیلو باالتر باشد 10گرفته می شود، باالترین میزان انرژي نباید از 

فازیک  چه دستگاه مونوفازیک و چه باي) سینکرونایز(در یک فرد بزرگسال به شوك  (Stable) پایدار  تاکیکاردي بطنی مونومورفیک .21
توسط  QRSاستفاده شود زیرا در فیبریالسیون بطنی  VFکاردیوورژن سینکرونایز نیاید براي ژول به خوبی پاسخ می دهد،  100به میزان 

دستگاه یافت نمی شود لذا تحویل انرژي صورت نمی پذیرد، کاردیوورژن سینکرونایز همچنین نباید براي تاکیکاردي بطنی بدون نبض و 
  .دنزمند تحویل شوك غیر سینکرونایز با انرژي باال می باشها نیا تاکیکاردي بطنی پلی مورفیک بکار گرفته شود این ریتم

 10اگر شیرخوار یا کودك غیر پاسخگو بوده و تنفس نداشته یا تنفس بریده بریده داشته باشد، ارایه کننده مراقبت بهداشتی براي  .22
ثانیه نبض لمس  10اگر در طی ) ر کودکاننبض براکیال در شیرخواران و نبض کاروتید یا فمورال د(ثانیه جهت بررسی نبض تالش می نماید 

سینه می نماید چرا که مطالعات نشان داده اند که در شرایط فوریت، تعیین وجود یا قفسه نشد یا از وجود آن مطمئن نگردید اقدام به فشردن 
  .تعدم نبض چه براي ارایه کنندگان مراقبت بهداشتی و چه براي افراد غیر متخصص چندان قابل اعتماد نیس

پیس میکر بصورت روتین براي بیماران با ارست قلبی آسیستول توصیه نمی شود، در بیماران برادیکاردي عالمت دار و داراي نبضی  .23
، توسط ارایه کنندگان مراقبت بهداشتی آماده می گردد که در صورت )ترانس کوتانئوس(زیرجلدي که به دارو درمانی پاسخ نمی دهند پیس 

از طریق ورید مرکزي قدم بعدي تلقی می گردد البته پیس داخل قلبی یا اینتراکاردیاك ) ترانس ونوس(یس داخل وریدي عدم کارآمدي آن، پ
  .نیز مد نظر قرار می گیرد

سینه در ایست قلبی غیر شاهد در خارج بیمارستان استفاده نمی شود مگر براي یک بیماري که ما شاهد وي هستیم قفسه ضربه به  .24
ینگ دچار تاکیکاردي بدون نبض شده و تهیه بموقع دفیبریالتور امکان پذیر نیست و بواسطه ضرورت احیا و شوك بکار برده و تحت مانیتور

سینه مشکالتی بدنبال دارد شامل شکستگی استخوان جناغ، استئومیلیت، سکته مغزي و تحریک قلب براي بروز قفسه شود البته ضربه به می 
 .شروع احیا و شوك به تاخیر بیافتد ،بزرگساالن و کودکان همچنین نباید بخاطر این ضربهریتمی هاي بدخیم در دیس 

ژول و کاردیوورژن  200تا  120زیک اف فیبریالسیون دهلیزي با تجهیزات بايدر انرژي اولیه توصیه شده جهت کاردیوورژن  .25
ر دهلیزي و سایر تاکیکاردي هاي فوق بطنی نیاز به انرژي ژول است، کاردیوورژن فالت 200زیکامونوف فیبریالسیون دهلیزي با تجهیزات
  .ژول در بزرگساالن می باشد 100تا  50زیک میزان انرژي کاربردي اولیهازیک و چه مونوفاف کمتري دارد و چه با تجهیزات باي

ري سریع و بموقع سینه و بکارگیقفسه بر افزایش کیفیت عملکرد در دو مقوله فشردن  2010ریوي  -مغزي - در احیاي قلبی .26
بدون نبض تاکید دارد بطوریکه دسترسی به رگ، بکارگیري دارو و استفاده از تجهیزات راه هوایی پیشرفته نباید  VTو  VFدفیبریالسیون در 

  .سینه و تحویل شوك گرددقفسه منجر به تاخیر در فشردن 
لگوریتم احیاي پایه حذف شده و به جاي آن در سه بخش نگاه کردن و گوش کردن و احساس کردن از ا ،در بحث بررسی تنفس .27

 . برخورد با فرد مورد نظر اگر بیمار تنفس نداشت یا تنفس بریده بریده داشت گنجانده شده است

 .که قفسه سینه باال بیایدباشد به اندازه اي هر تنفس  .28

در  )ثانیه یک نفس 8- 10هر () ALS(بار  8 - 10و  )ثانیه یک نفس 10- 12هر ( )BLS(بار 10-12تعداد تنفس در احیاء بزرگساالن  .29
 .دقیقه

  .از تهویه بیش از اندازه اجتناب شود .30
هایی براي اطمینان از لوله گذاري، کاپنوگرافی یکی از روشهاي معتبر براي تایید جایگذاري صحیح لوله داخل  م وجود راهغعلیر .31

خون در زمان گردش از . استاهمیت حائز ال بیمار در این خصوص قابجایی و انتتراشه می باشد که مانیتورینگ امواج کاپنوگرام در هنگام ج
سینه و بازگشت قفسه عملکرد مناسب فشردن  ،خود را خارج می نماید و کاپنوگراف به عنوان یک مانیتورینگ فیزیولوژیک CO2 ،داخل ریه
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می گردد از  PETCO2یا  CO2سینه باعث افت فشار انتهاي بازدمی قفسه فشردن غیر موثر . خودبخودي موثر را نمایش می دهدخون جریان 
  .سویی بازگشت ناگهانی گردش خون خودبخودي با شیب باالرونده کاپنوگرام همراه خواهد بود

آسیستول استفاده نشده و از الگوریتم احیاي قلبی پیشرفته حذف شده است، /PEA12آتروپین دیگر بصورت رایج در مدیریت  .32
رمان تاکیکاردي با نبض نیز ساده شده است بطوریکه آدنوزین در تشخیص و درمان اولیه تاکیکاردي مونومورفیک با کمپلکس پهن الگوریتم د

و منظم غیر قابل افتراق توصیه می گردد، این نکته قابل ذکر است که آدنوزین نباید در تاکیکاردي نامنظم با  stableبا مشخصاتی شامل 
  .می گردد VFه شود زیرا باعث تبدیل آن به ریتم کمپلکسهاي پهن استفاد

انفوزیون داروهاي کرونوتروپ براي فعال  براي درمان برادیکاردي عالمت دار و ناپایدار در بزرگساالن در صورت بی اثر بودن آتروپین،  .33
 .شدن ضربان قلب توصیه می گردد

دریافت اکسیژن تیتره داشته به  ،مانیتورینگ اکسیمتري بعد از بازگشت گردش خون خودبخودي نظر بر این است تا بیمار تحت .34
 می O2Sat 100%درصد قرار گیرد چراکه  100درصد بوده اما همواره پایین تر از  94نحوي که غلظت اکسیژن خون مساوي یا باالتر از 

  .شته باشدامیلی متر جیوه را در پی د 500تا ) PaO2 80 %(تواند فشار سهمی اکسیژن 
تحویل اکسیژن ضرورتی  ،نیز داشته باشند O2sat>%94در بیماران سندرم کرونري حاد که عالمتی از دیسترس تنفسی ندارند و  .35

  .مرفین با احتیاط مصرف شود NSTEMI14بکار برده می شود اما در بیماران آنژین ناپایدار و  STEMI13ندارد، همچنین مرفین در بیماران 
انجمن قلب آمریکا محسوب می گردد که به آن توجه ویژه می شود  2010ی بخش جدیدي در گایدالین مراقبتهاي بعد از ارست قلب .36

است که در موارد سندرم  PCIs15رولوژیک قرار دارد که شامل کاهش دماي بدن و وهاي قلبی ریوي و حمایتهاي ن که بر اساس حمایت
ر بیماران بعد از ارست قلبی، الکتروآنسفالوگرافی سریع و تشخصیص بموقع به دلیل وقوع حمالت صرع د. کرونري حاد در نظر گرفته می شود

تشنج جهت مانیتورینگ متناوب یا مستمر بیماران در حال کوما که در فاز بعد از بازگشت خودبخودي گردش خون قرار دارند در مراقبتهاي 
  .بعد از ارست مورد توجه قرارمی گیرد

 

  

                                                             
12 - Pulseness Electrical Activity 

13 - ST Elevation Myocardial Infarction 

 
14 -Non ST Elevation Myocardial Infarction 
 

15 - percutaneous coronary interventions 
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  2010بالغین ،اطفال و نوزادان BLSخالصه اجزاي کلیدي 

  نوزادان  کودکان  بالغین  اجزاء

  

 تشخیص

 عدم پاسخ دهی براي همه سنین

عدم تنفس ،تنفس غیر طبیعی 
)gasping (  

 gaspingعدم تنفس یا فقط 

  )فقط احیاگران آموزش دیده (ثانیه براي همه سنین 10نبود نبض در طی 

  CPR C- A- Bترتیب 

 ماساژ دردقیقه 100حداقل  ماساژتعداد 

 )سانتی متر5(اینچ 2حداقل  عمق ماساژ
قطر قدامی  3/1حداقل 

خلفی قفسه سینه در حدود 
  )سانتی متر5(اینچ 2

قطر قدامی  3/1حداقل 
اینچ  5/1خلفی در حدود 

  )سانتی متر 4(

 برگشت دیواره قفسه سینه
  اجازه برگشت کامل قفسه سینه بین دو ماساژ

 دقیقه 2وجابجائی نفر ماساژ دهنده هر چرخش 

  ثانیه 10حداقل وقفه در ماساژ               تالش براي محدود نمودن وقفه در ماساژ به زیر  وقفه ماساژ

 راه هوائی
Head Tilt  

Chin Lift ) اگر احیاءگر مشکوك به تروما سر در مصدوم باشد مانورThrust Jaw( 

تهویه به نسبت ماساژ 
 )تاگذاشتن لوله تراشه(

 )احیاءگر یک یا دو نفره ( 2به 30
  ) هاحیاءگر یک نفر( 2به  30

 )احیاگردونفره(2به  15

احیاگر آموزش ندیده یا : تهویه
عدم تمایل احیاگر  به دادن 

 تنفس
 فقط ماساژقلبی

ونتیالسیون با راه هوائی 
 )لوله تراشه(پیشرفته 

  بدون هماهنگی تنفس با ماساژ قلبی )             تنفس در دقیقه10تا8(ثانیه  8تا 6تنفس هر 1

  مشاهده باال رفتن قفسه سینه 

 دفیبریالسیون
 - کاهش وقفه در ماساژقلبی قبل و بعد از شوك دادن   - هرچه زودتر  از دفیبریالتور وصل و استفاده

  شروع بالفاصله ماساژ قلبی بعد شوك دادن
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  :کیفیت احیاء در احیاي پیشرفته اطفال

و اجازه دهید قفسه ) خلفی قفسه سینهبار در دقیقه با عمق حداقل یک سوم قطر قدامی 100حداقل (محکم و سریع ماساژ دهید - 

  .سینه به حالت اولیه برگردد

  . تداخل در طی ماساژ را به حداقل برسانید- 

  . از ونتیالسیون ببش از حد پرهیز کنید- 

  .دقیقه ماساژ دهنده عوض شود2هر - 

  . ماساژ و تنفس دهید 2:15اگر راه هوایی پیشرفته نیست با نسبت- 

  .تنفس در دقیقه به همراه ماساژ قلبی مداوم الزامی است10-8ست ااگر راه هوایی پیشرفته - 

  (ROSC) :بازگشت جریان خون خود به خودي 

  نبض و فشار خون _

 )(intra-arterial monitoringامواج فشار خون شریانی خود به خودي با پایش داخل شریانی_

  : میزان انرژي شوك فیبریالسیون

  یا دوز بزرگساالنJ/Kg10حداکثر,J/Kg4≥هاي بعدي شوك,J/Kg4شوك دوم,J\Kg2 شوك اول

  : دارو درمانی

نیست می توان  IO/IVدقیقه اگر مسیر 5- 3تکرار هر )1,10 000از غلظت IO/IV : mg/kg01/0 )ml/kg1/0 دوز ,اپی نفرین

  )1,1000از غلظتmg/kg1/0)ml/kg1/0:دوز اندوتراکئال تجویز کرد

  .بدون نبض تکرار نمود VTیا   VFبار براي 2یکجا در طی ایست قلبی می توان تا mg/kg5:دوز IO/IV,آمیودارون_

  : راه هوایی پیشرفته

  راه هوایی پیشرفته سوپراگلوتیک یا لوله اندوتراکئال _

  کاپنوگرافی موجی شکل یا کاپنومتري براي تایید و پایش لوله گذاري اندوتراکئال _

  )همراه با ماساژ قفسه سینه مداوم تنفس در دقیقه10-8(یک تنفس داده میشودثانیه 8- 6با راه هوایی پیشرفته هر_

  )5H& 5T( :علل برگشت پذیر
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