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 اهداف
 :روددر پايان اين مبحث از فراگيران انتظار می

 

 .بيان نمايند در فرايند احيا پيشرفته و احيا با كيفيت باال را هيپا یاتيح يتهايحماهميت ا -0

 .را به صورت عملی نشان دهند و نحوه استفاده از آنها را نام برده شرفتهيو پ هيپا يیاداره راه هوا ليانواع وسا -2

 .را شرح دهند (Pulseless arrest)بدون نبض  یقلب ستيدر ا شرفتهيپ اياح تميالگور -3

 .را بيان نمايند بدون نبض یقلب ستيداروها در انكات مهم و دوز  -1

 .را شرح دهند (Tachycardia with pulse)با نبض   يكارديبرخورد با تاك تميالگور -2

 .ندينما انيبا نبض ب را ب يكاردينكات مهم و دوز داروها در برخورد با تاك -6

 .را شرح دهند (Bradycardia) يكارديبرخورد با براد تميالگور -7

 .ندينما انيرا ب يكارديو دوز داروها در برخورد با برادنكات مهم  -1

 .را شرح دهند یقلب ستيمراقبت بعد از ا تميالگور -9

 .ندينما انيرا ب یقلب ستينكات مهم و دوز داروها در مراقبت بعد از ا -01

 .نشان دهند یبه صورت عملنحوه صحيح انجام دفيبريالسيون، كارديوورژن و استفاده از ضربان ساز موقت پوستی را  -00

 .، موارد مصرف و دوز آنها را بيان نماينداورژانس یترال يضرور يداروها -02
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 مقدمه
 موارد بيشتر در. نيست قلبى اوليه علل از ناشى معموالً قلبى يستا و نيست شايع كودكان و شيرخواران در قلبى ايست بزرگساالن، برخالف

 با خفگى. شودمى ناميده خفگى از ناشى قلبى ايست عنوان تحت كه است شوك يا تنفسى پيشرونده نارسايى انتهايى، حادثه قلبى، ايست

 با ندكیم پيشروى خون فشار افت و كاردىبرادي سمت به شود،مى شروع اسيدوز و هيپركاپنه سيستميك، هيپوكسمى از متفاوت اىدوره

 . رسدیم اوج به قلبى ايست

 تا ٪2 تقريباً در قلبى اوليه ريتم كه است نبض بدون ( VT)يا تاكی كاردي بطنی ( VF) بطنى فيبريالسيون قلبى، ايست ديگر مكانيسم

 داخل قلبى ايست در ٪ 27 تا موضوع اين كه شوند؛یم بيمارستانى خارج و بيمارستانى داخل قلبى ايست دچار كه است كودكانى از ٪ 02

 شواهد. كندمی پيدا افزايش سن با بدون نبض VTيا  VFايست قلبی ناشی از . گزارش شده است احيا از زمانى طى كودكان، بيمارستانى

 هاميوسيت يونى هاىكانال در هايىريناهنجا با همراه تواند مى جوان افراد در نشده بينى پيش ناگهانى مرگ كه است آن از حاكى فزاينده،

 .ببينيد زير در را( "نشده بينى پيش ناگهانى رگم")شود مى هايون جريان بودن طبيعى غير سبب كه باشد

 بهبود بر كه رسدمي نظر به مناسب است؛ شده شناخته(CPR)ريوي  –ی احياي قلبی معرف سالگرد پنجاهمين عنوان به 2101 سال

 .باشيم داشته مرورى قلبى، ايست از كودكان احياى پيامد در پيشرونده

 به رقم اين بعد، سال 21 حدود تقريباً. است بوده ٪9 حدود ، 0911 دهه در كودكان و شيرخواران در بيمارستانى داخل قلبى ايست از بقا

 كلی بقاي بيمارستانى، داخل قلبى ايست از آمده دست به مطلوب نتايج مقابل در. رسيد ٪ 27 به 2116 سال تا و كرد پيدا افزايش ٪ 07

 حدود هنوز و است نداشته تغييرى سال 21 طى كودكان، و شيرخواران در بيمارستانى خارج قلبى ايست دنبال به بيمارستان از ترخيص تا

 رخ بيمارستانى داخل قلبى ايست در پيامد بهبود چرا كه اين. (نوجوانان و كودكان براى ٪9 و شيرخواران براى% 3) است مانده باقى 6٪

 اقدامات انجام و عمومى بسترى واحدهاى در خطر معرض در بيماران مديريت و زودرس تشخيص چه اگر نيست، مشخص است، داده

پزشكی اورژانس كودكان  تيم ايجاد. كندیم ايفا مهمى نقش بيماران اين براى احيا، شواهد بر مبتنى ىه االعمل دستور براساس تهاجمى

(MET ) سريع  دهىخپاس تيم اي(RRT)، شدن، بدتر حال در بسترى بيماران براى اورژانس سريع دهىپاسخ سيستم از بخشى عنوان به 

 بزرگ بيمارستانهاى در بيمارستانى مير و مرگ ميزان مانند است، داده كاهش را تنفسى و قلبى ايست بروز اى مالحظه قابل طور به

 بحرانى، مراقبت پرستاران شامل) است بدحال بيماران مديريت و ارزيابى در تجربه با امدادگران شامل اغلب كه ها،تيم گونه اين. كودكان

 مطالعه تأثير اين كه مراكزى در ٪ 32 به را بيمارستانى مير و مرگ و ٪ 72به را تنفسى و قلبى ايست تعداد ،(ريه متخصصان و پزشكان

 انتشار اطالعات با البته كه باشد، تنفسى هاىايست كاهش به مربوط اثر، اين از زيادى بخش است ممكن اينكه با. دادند كاهش بود، شده

 واحدهاى در پرخطر هاىيبيمار با كودكان كه مراكزى در كان،كود RRTيا  METايجاد  است ممكن نيست، تأييد قابل دسترس در يافته

 .باشند ندسودم دارند، وجود بسترى

 دچار كودكان از بااليى درصد حتى و بيمارستانى داخل قلبى ايست دچار كودكان اكثر بيمارستانى، داخل CPRبا وجود بهبود پيامدهاي 

 بحث آنها مورد در بعداً كه متعددى مطالعات. شوندیم ناتوان بسيار كنند، پيدا نجات اگر يا يابند،مين نجات بيمارستانى خارج قلبى ايست

 سوگوارى آن دنبال به و ناپذير اجتناب ضايعه اين با كه كند كمك آنها به تواندیم احيا حين خانواده اعضاى حضور كه داد نشان شود،یم

كودك به آنها  يا شيرخوار احياى حين را خانواده اعضاى حضور اختيار است، ممكن كه آنجا تا بنابراين،. كنند برخورد كودك، مرگ براى

 .بدهيد

 

 PALSطی  BLSمالحظات 

. است مقدور پشرفته درمانى محيط در مندنظام پاسخ كه افتد مى اتفاق محيطى در معموال( PALS) كودكان پيشرفته حياتى حمايت

 ممكن همچنين. هستند هماهنگ و همزمان اعمال سرى يك به قادر و كنند مى حركت سرعت به متعددى دهندگان پاسخ شرايط، ايندر

  پايه حياتى حمايت نجاما طول در را اضافى اطالعات تواندیم كه باشند، داشته دسترسى بيمار تهاجمى پايش به احيا هاىتيم است

BLSكند فراهم. 
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 همزمان اعمال
BLS (بزرگسال براى چه و كودك براى چه) گو وجود دارد، اما يك پاسخ اينكه فرض با شود،یم تعريف متوالى اقدامات سرى يك عنوان به

PALS ًموضوع. دهندیم انجام را اقداماتى همزمان و كنند مى حركت سريعاً امدادگر زيادى تعداد كه شود مى انجام محيطى در معموال 

 قلبى، ايست از موفق احياى شانس باالترين براى مهم نكات. است كارايى داراى يمت يك صورت به امدادگران كردن مندنظام چالش، قابل

 :است زير موارد شامل

 مى ماسك-بگ يا تهويه شروع آماده دوم امدادگر كه است حالى در اين شود، آغاز امدادگر يك توسط بالفاصله بايد قلبى ماساژ-

 ماساژ تركيب با نتايج، بهترين خفگى، از ناشى ىهاايست از زيادى بسيار درصد در زيرا است، مهم بسيار كودكان در تهويه. شود

( هوايىراه و اكسيژن ماسك، بگ،) وسايل زيرا شود،مى انجام تأخير با گاهى تهويه متأسفانه،. آيدمى دست به تهويه و سينهقفسه

 كنيد شروع سينهقفسه ماساژ با فوراً را  CPRبنابراين، . هاي امدادگر احتياج داردبه دست تنها سينهقفسه ماساژ. شوند حمل بايد

 .شود تهويه انجام آماده دوم، امدادگر همزمان، تا

  كارايیPALS  بستگی دارد بهCPR ،عمقو ( دقيقه در اساژم011 حداقل) ماساژ مناسب سرعت نيازمند كه با كيفيت باال 

در ( مترسانتی 2)ينچ ا 2در نوزادان و تقريباً ( مترسانتی 1)اينچ  2/0سينه يا قفسه APيك سوم قطر  حداقل) ماساژ مناسب

 بيش تهويه از پرهيز و ماساژ در هاوقفه رساندن حداقل به و ماساژ هر از پس سينهقفسه كامل ارتجاعى بازگشت جازها، (كودكان

 يا طوالنى هاىوقفه امدادگر، خستگى امدادگر به جزئيات، توجه عدم شامل باال، كيفيت با CPRعدم انجام  داليل. است حد از

 سطح يك در قربانىاي بر سينهقفسه ماساژ بهترين. است بيمار دادن حركت و قلبى ريتم كردن چك هوايى، راه تعبيه براى مكرر

 .شودمى انجام سخت

 يا مانيتور بايد امدادگران ساير دهد،یم انجام را تهويه ديگرى و دهدیم انجام را سينهقفسه ماساژ امدادگر يك كه زمانى 

 .كنند آماده و محاسبه را بينىپيش مورد داورهاى دوز و برقرار را دفيبريالتور

 پايش تحت بيماران
 هوايى راه بعضى و گيرند میقرار مانيتورينگ تحت هستند، بسترى ICUكه در  آنها ويژه به بيمارستان، در بسترى بيماران از بسيارى

 و دست محل ارزيابى براى بازخوردى عنوان به آن موجى شكل از دارد، شريانى كاتتر بيمار اگر. كنندیم دريافت مكانيكى تهويه و پيشرفته

 موجى شكل شدت واضحى طور به تواندیم قلبى، ماساژ عمق يا دست محل در كوچك تغيير يك. كنندیم استفاده قلبى ماساژ عمق

 تشخيص براى همچنين شريانى، موجى شكل. است سينهقفسه بهتر ماساژ از ناشى بهتر اىضربه حجم از بازتابى كه بخشد، بهبود را شريانى

 براى تواند مى شود، پايش بيماران در(P ETCO 2)انتهاي بازدمی CO2اگر . نيز، مناسب است(ROSC)خودى خودبه خون جريان بازگشت

 .شود استفاده ROSCعنوان نشانه  به تواندیم همچنين. شود ستفادها سينهقفسه ماساژ كيفيت ارزيابى

 تنفسى نارسايى
 داشت، وجود زير هاىنشانه از يك هر اگر. شودیم مشخص دو هر يا و ناكافى رسانىاكسيژن با نامناسب تهويه با تنفسى، نارسايى 

 :شد خواهد ايجاد تنفسى نارسايى زياد، احتمال به

 داخل به بينى، هاىپره لرزش شامل تنفسى تالش افزايش) تنفسى ديسترس هاىنشانه با همراه ويژه به تنفس، سرعت افزايش 

 ناكافى شدن باز يا تنفسى تالش تنفس، سرعت بودن ناكافى. كردن خرخر يا متالطم تنفس ى،اهدند بين فضاهاى شدن كشيده

 هوشيارى سطح كاهش صورت در ويژه به گهگاه، و بريده بريده تنفس يا تنفسى صداهاى كاهش مانند) سينهقفسه

 تكميلى اكسيژن غمعلير طبيعى غير تنفس با يانوزس 

 شوك
 در شوك نوع ترينشايع. است بافتى متابوليك نيازهاى به يابىدست براى رسانى اكسيژن و خون جريان بودن ناكافى ماحصل شوك،

 شيوع با معموالً انسدادى، و كارديوژنيك توزيعى، شوك. باشدیم نيز خونريزى از ناشى شوك شامل كه است هيپوولميك شوك كودكان،

 هايمكانيسم. كند مى پيشروى نشده جبران سمت به شده، جبران وضعيت يك از شدت، از مشخصى طيف در كوش. افتدیم اتفاق كمترى
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 فشار و قلبى ده برون ترتيب به كند مى سعى كه است( عروقى انقباض) سيستوليك عروق مقاومت افزايش و كاردىیتاك شامل جبرانى،

 .شوند هيپوتانسيو شوك به منجر و نارسا جبرانى هاىمكانيسم كه افتد،یم اتفاق زمانى نشده جبران وضعيت. كند حفظ را رسانى خون

 :است زير موارد شامل شده، جبران شوك نمادين هاىنشانه

 كاردى تاكى 

 پريده رنگ و سرد انتهاهاى 

 (محيط دماى بودن گرم وجود با) مويرگى پرشدگى زمان (ثانيه 2 از بيش) شدن طوالنى 

 مركزى هاىنبض با مقايسه در ضعيف محيطى هاىنبض 

 طبيعى سيستوليك خون فشار 

 اين فوق، موارد بر عالوه. گرددیم نمايان انتهايى اعضاى در ناكافى خونرسانى هاىنشانه شوند، مى ناتوان جبرانى هاىمكانيسم كه هنگامى

 :شوند مى حاصل نيز هانشانه

 هوشيارى سطح كاهش 

 ادرارى ده برون كاهش 

 متابوليك اسيدوز 

 پنه تاكى 

 مركزى هاىنبض شدن ضعيف 

 (.موتلينگ مانند) پوست رنگ شدن بدتر 

 پوست، موتلينگ پنه، تاكى محيطى، سيانوز پريدگى، رنگ)هابافت به اكسيژن ناكافى رسيدن با منطبق عالئم و هاهنشان با شده جبران شوك

 ضعيف مركزى هاىنبض شدن ضعيف يا وجود ،عدم(هوشيارى سطح كاهش متابوليك، اسيدوز ادرارى، ده برون كاهش

 بر تأييدى تنهايى، به هانشانه از يك هيچ زيرا كنيد، ادغام را شوك مختلف هاىنشانه كه بگيريد ياد . شوند مى مشخص خون فشار افت و

 :نمونه براى. نيست شوك تشخيص

 در تواند مى ثانيه، 2 از بيش مويرگى پرشدگى زمان اما نيست، خون گردش حجم براى مناسبى شاخص مويرگى، پرشدگى زمان 

 مويرگى، پرشدگى زمان. باشد مفيد شاخصى ناخوش، ظاهر و مخاطى غشاهاى خشكى اشك، فقدان ادرارى، دهبرون كاهش كنار

 .است مرتبط روشنايى ميزان با تفسيرآن و گيردمي قرار بيمار سن و معاينه انجام مكان محيط، دماى چون عواملى تأثير تحت

 شود حاصل نيز تب و اضطراب درد، مانند علل ساير براثر تواندیم ولى است، شوك از شايعى نشانه كاردىیتاك. 

 پر سپتيك، و نوروژنيك آنافيالكتيك، شوك در است ممكن ولى شود،مى ترضعيف كارديوژنيك و هيپوولميك شوك در هانبض 

 .باشند

 كاهش سرعت به نشده، جبران شوك در كه حالى در باشد، طبيعى شده، جبران شوك دچار كودك در خون فشار است ممكن 

 .گردد تفسير كلى بالينى نماى زمينه در بايد خون فشار افت ها،نشانه ساير مانند. يابد

. كنندیم استفاده سيستوليك خون فشار براى پنجم صدك تعيين براى بزرگ هاىجمعيت از كه دارند وجو اطالعات از مختلفى منابع

 :شود مى تعريف زير سيستوليك خون فشار صورت به خون فشار افت ها،دستورالعمل اين اهداف براساس

 (روزه 28 تا صفر) ترم اداننوز در جيوه متریميل 60 از كمتر 

 (ماهه 12 تا ماهه1) شيرخواران در جيوه متریميل 70 از كمتر 

 ساله 10 تا يك كودكان در( دو برابر سن+ ) جيوه متریميل 70 از كمتر 

 باالتر و سال 10 كودكان در جيوه متریميل 90 از كمتر  
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 هوايى راه
 نازوفارنژيال و اوروفارنژيال هوايى راه
 هوايى هاىراه. كنندیم كمك هوايى راه داشتن نگه باز به حلق، از هوا عبور مسير از نرم كام و زبان جابجايى با اوروفارنژيال هوايى هاىراه

 انتخاب مناسب بااندازه را لوله كه كنيد حاصل اطمينان. شوندمى استفاده ندارند، حلقى ته رفلكس كه هوشى بى قربانيان براى اوروفارنژيال

 باشد، بزرگ خيلى اگر و براند هوايى راه سمت به را زبان قاعده است ممكن باشد، كوچك خيلى اوروفارنژيال هوايىراه لوله اگر: باشيد كرده

 .شود هوايى راه انسداد به منجر است ممكن

 مناسب  هوايى راه طول و قطر كه كنيد دقت. دارند حلقى ته رفلكس قطعاً كه شود استفاده كودكانى در تواندمى نازوفارنژيال هوايى هاىراه

 آن انسداد سبب تواند مى باشد، طويل خيلى اگر و دارد نگه باز را هوايى راه تواندینم باشد، كوتاه خيلى كه نازوفارنژيال هوايى راه. باشد

 . باشد داشته مكرر ساكشن به نياز است ممكن بنابراين، و شودمی مسدود ترشحات توسط راحتى به باريك نازوفارنژيال لوله يك. شود

 (LMA)الرنژيال ماسك

 بيمار كودكان در LMAمورد  در جز به وسايل، درباره بالينى مطالعات ند،اهشد استفاده كودكان در متعددى سوپراگلوتيك ابزارهاى چه اگر

 نيز تراشه داخل گذارىلوله و نيست آميز موفقيت ،(را در زير ببينيد "ماسك –با بگ "تهويه )ماسگ  –با بگ  تهويه وقتى. است محدود

 آن ناستفاده شود، قرار داد ىاهتهوي حمايت و باز هوايىراه ايجاد براى ىاهحرف امدادگران وسيله به LMAدر صورتيكه از , نيست ممكن

 . دارد همراهى عوارض از بيشترى شيوع با بزرگساالن و بزرگتر كودكان به نسب تركوچك كودكان در

 اكسيژن
دهی وجود اكسيژن مطلوب غلظت مورد در كافى اطالعات هنوز زيرا دهيم، انجام% 011 اكسيژن با را تهويه CPRمنطقی است كه هنگام 

 دسترس در مناسب تجهيزات اگر كه است منطقى. كنيد پايش را سيستوليك اكسيژن اشباع شود، برقرار دوباره خون گردشوقتی . ندارد

 هنگام است، دسترس در مناسب تجهيزات اگر. شود حفظ 91%هموگلوبين اكسى اشباع كه شود تنظيم ىاهگون به اكسيژن تجويز است،

 اين با رسانيم،می ٪ 91 حداقل شريانی هموگلوبيناكسی اشباع به رسيدن براي نياز مورد غلظت كمترين تا را ROCS ،Fio2 به يابىدست

با % 011هموگلوبين اكسی اشباع است ممكن كه آنجا از. كنيم پرهيز هيپراكسی از كافی رسانیاكسيژن از اطمينان عين در كه هدف

PaO2 است  %011وقتی اشباع  كه است مناسب كلی ورط به باشد، داشته همراهی جيوه مترميلی 211 تا 11 بينFio2 و يابد كاهش 

هموگلوبيناكسى اشباع  شريانى هموگلوبين اكسى باعاش نيازمند تنها نه كافى، اكسيژن دادن كه باشيد داشته خاطرهب. شودحفظ % 91 

 .دارد نياز قلبى دهبرون و هموگلوبين غلظت بودن كافى به بلكه است،

 مترى اكسىپالس
 بالينى تشخيص زيرا كنيد، پايش اكسىمترىپالس توسط مداوم طور به را اكسيژن اشباع دارد، خون جريان كننده تأمين ريتم بيمار اگر

 يا هستند منوكسيدكربن با مسموميت دچار دارند، ضعيفى محيطى خونرسانى كه بيمارانى در اين، وجود با. نيست اعتماد قابل هيپوكسمى

 .نباشد اعتماد قابل مترىیاكسپالس است ممكن نيز، دارند هموگلوبينمى مت

 ماسك - بگ با تهويه
 در. باشد طرترخیب حتى و مؤثر تراشه، لوله طريق از تهويه اندازه به تواندمی بيمارستانى، خارج احياى كوتاه مدت در ماسك -بگ با تهويه

ماسك تهويه – بگ با كودكان و شيرخواران كه است منطقى باشد، كوتاه انتقال زمان كه صورتى در ويژه به بيمارستانى، پيش وضعيت

 هوايى، راه داشتن نگه باز مناسب، اندازه با ماسك انتخاب چگونگى براى ىاهدور بازآموزى و آموزشماسك نياز به  –تهويه با بگ  .شوند

  .دارد تهويه بودن مؤثر ارزيابى و تهويه انجام صورت، روى بر ماسك چسباند محكم

 احتياط موارد

 تهويه مانع قلبى، ايست حين سازيد فراهم سينه،قفسه مشهود آوردن باال براى را نياز مورد جارى حجم كه كنيد وارد نيرو اىهزداان به فقط

 قلبى، ايست طى حد از بيش تهويه. شوندمی تهويه حد از بيش معموالً قلبى، ايست قربانيان كه دهدیان مشن شواهد ؛بيش ازحد شويد

 را كرونر عروق و مغزى خون جريان قلبى، ده برون نتيجه، در سازد؛می مختل را وريدى بازگشت و دهدمی افزايش را سينهقفسه داخل فشار
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 اىههرا انسداد دچار بيماران در حد از بيش تهويه است ممكن عالوه، به. كرد خواهد كم را ROSC احتمال اثرات اين. دهدمی كاهش

 افزايشا ر آسپيراسيون و رگورژيتاسيون معده، شدن هوا پر خطر همچنين امر اين. شود باروتروما و هوا افتادن دام به موجب كوچك، هوايى

 2)ه سينقفسه ماساژ 02 هر از پس يا( امدادگر يك)سينهقفسه ماساژ 30 هر از پس است، نشده گذارىلوله كودك يا شيرخوار اگر. دهدمی

 اگر. شود مى انجام ثانيه 0 حدود دم زمان با تنفس هر(. ماسك -بگ يا ماسك به دهان دهان، به دهان) دهيد انجام هويهت 2(گرامداد

 نطقىم(. بار در دقيقه 01تا  1) بدهيد تنفس يك ثانيه 1 تا 6 هر سينه،قفسه ماساژ در وقفه بدون است، شده گذارىلوله كودك يا شيرخوار

 .عمل كنيم صورت همين به نيز، است شده تعبيه LMAاگر است

 تنفس 21 تا 02) تنفس يك ثانيه 2 تا 3 هر نيست، كافى يا ندارد وجود تنفسى تالش كه خون گردش كننده ايجاد ريتم داراى قربانى در

 فشار) عبارت از استفاده سرعت، اين به يافتن دست مناسب راه يك. كنيد استفاده باالتر سرعت از كمتر، سن با هاىبچه براى و (دقيقه در

 . است كردن صحبت طبيعى سرعت با (آزادكن – كن آزاد – بده

 ماسك -بگ با نفره دو تهويه
 ظرفيت بيمار، هوايى راه توجه قابل انسداد صورت در و شودمی داده ترجيح نفره دو تهويه تكنيك پرسنل، بودن دسترس در صورت در

 وسيله به امدادگر، يك. است امدادگر يك وسيله به تهويه از مؤثرتر قربانى، صورت به ماسك كامل چسباندن در اشكال يا ريه ناكافى

 كه حالى در ند،كمی استفاده هوايى راه داشتننگه باز براى خود دست دو هر از قربانى صورت روى بر ماسك محكم اتصال و فك بازكردن

 .شوند مطمئن آن آمدن باال از تا كنند نگاه را بيمار سينهقفسه بايد امدادگر دو هر. فشردمی را تهويه بگ ديگرى

 معده شدن پرهوا
 در بيشتر اختالل و معده محتويات آسپيراسيون رگورژيتاسيون، موجب و كند ايجاد اختالل مؤثر تهويه در معده شدن هوا پر است ممكن

 :برسد حداقل به تواندمي معده شدن پرهوا خطر زير، اقدامات انجام با. شود تهويه

 مشهود سينهقفسه آمدن باال كه ىاهانداز به تنها جارى حجم دادن و آهسته هويهت طريق از حد، از بيش دمى فشار حداكثر از پرهيز 

 .باشد

 معده به هواه ورود كاهش منظور به بيهوش، قربانى در كريكوئيد روى بر فشار كارگيرى به. 

 است، داشته نگاه مصدوم صورت روى بر را اسكم كه امدادگرى است ممكن چون باشد، سوم امدادگر به نياز آن انجام براى است ممكن

 لوله عبور. نكنيد مسدود را تراشه تا كنيد اجتناب كريكوئيد روى بر حد از بيش فشار آوردن وارد از. بياورد فشار كريكوئيد روى بر نتواند

 گذارىلوله از پس را لوله. تهويه و رسانىاكسيژن در اختالل صورت در ويژه به معده، پرهوايى رفع براى معدي -دهانى يا معدي -بينى

 اگر. شودمى رگورژيتاسيون سبب گذارىلوله هنگام و كندمى تداخل گاستروازوفاژيال اسفنكتر عملكرد با معده لوله زيرا كنيد، رد تراشه،

 .شود خالى معده تا كنيد تخليه را آن ماسك -بگ با تهويه طى دارد، وجود گاستروستومى لوله

 تراشه لوله طريق از تهويه
 احتمال. است متفاوت بزرگساالن با كودكان هوايى راه آناتومى زيرا دارد؛ ويژه آموزش به نياز كودكان، و شيرخواران در تراشه ذارىگهلول

 صحنه در و عمل اطاق نظارت تحت تجربه كسب فرد، آموزش مدت به عوارض، حداقل با تراشه لوله قراردادن در موفقيت

 .است وابسته (RSI)گذاري با توالی سريع لوله از استفاده و مناسب مستمر تجارب حادثه،

 (RSI) سريع توالى با گذارىهلول

 كننده بلوك داروهاى بخش،آرام داروهاى از توانندمی تجربه با و ماهر امدادگران بروزعوارض، كاهش و اورژانس گذارىلوله تسهيل براى

 .گردد بلوك عضالنى -عصبى نظر از و يابد تسكين سرعت به بيمار كودك تا كنند، استفاده داروها وساير عضالنى -عصبى

 راه اداره و ارزيابى در و باشيد داشته داروها اين از استفاده در را الزم تجربه ديده، آموزش قبالً كه كنيد استفاده RSIفقط در صورتی از 

 كه صورتى در تا باشيد داشته نظر در نيز را دومى روش يدبا كنيد،می استفاده RSIاگر از روش . مهارت الزم باشيد داراى كودكان، هوايى

 داروهاى بعضى براى بايد بدن لآهايد وزن برابر در بدن حقيقى وزن .كنيد اداره را هوايىراه بتوانيد دهيد، انجام را گذارىلوله نتوانستيد

 .(كولين سوكسينيل مانند) شود استفاده غيراحيا
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 گذارىلوله حين كريكوئيد روى بر فشار
. ندارد وجود كودكان، در گذارىلوله حين آسپيراسيون از جلوگيرى براى كريكوئيد، روى فشار از روتين استفاده به توصيه براى كافى شواهد

 .ندهيد انجام آن را دارد، تداخل گذارى،لوله آسانى يا سرعت با كريكوئيد روى فشار اگر

 كاف بدون هاىتراشه لوله با مقايسه در داركاف هاىتراشه لوله
 داركاف هاىتراشه لوله عمل، اطاق در هستند قبول قابل كودكان و شيرخواران گذارىلوله براى كاف، بدون هم و داركاف هاىتراشه لوله هم

 همراه وارضع افزايش بدون مجدد گذارىلوله ميزان كاهش بنابراين، و جراحى عمل حين لوله مناسب سايز انتخاب براى ترىالبا احتمال با

 هاىتراشه لوله است ممكن. نيست كاف بدون از بيشتر داركاف هاىلوله با كودكان در عوارض خطر بحرانى، مراقبت شرايط در. هستند

 كارخانه دستور طبق و شود پايش بايد كاف فشار شود،می استفاده داركاف هاىتراشه لوله از اگر .دهند كاهش را آسپيراسيون خطر داركاف

 .(آب متریسانت 22 تا 21 از كمتر معموالً) گردد محدود سازنده،

 بر تواندمی داركاف تراشه وله، ل(گلوتيك ناحيه از هوا زياد نشت يا هوايى راه باالى مقاومت ريه، پايين ظرفيت مثال طور به) خاص موارد در

 .شود توجه هوا، از شده پر كاف فشار و آن قرارگيرى وضعيت تراشه، لوله اندازه به بايد موارد اين در كه باشد ارجح كاف بدون لوله

 تراشه لوله سايز
 از تردقيق و تركننده كمك لوله، سايز انتخاب براى قد اساس بر احيا نوارهاى كوچك، جثه داراى كودكان حتى ، 32Kgبراي كودكان تا 

 بدون چه و داركاف لوله با چه گذارى،لوله براى سازىآماده طى. زنندمی تخمين سن براساس را تراشه لوله سايز كه هستند هايىفرمول

-لوله طول در. باشد دسترس در ،رگتر از سايز تخمينیبز مترميلی2/1متر و ميلی2/1( ID)قطر داخلی  با هاىلوله كه شويد مطمئن كاف،

 در گذارى،لوله دنبال به اگر .متر قرار دهيدميلی 2/1تر به ميزان كوچك ىاهلول آن جاى به شد، روبرو مقاومت با تراشه لوله اگر گذارى،

متر بزرگتر را مد نظر ميلی 2/1اي با قطر لوله جايگزينى شود،می تهويه يا رسانىاكسيژن مانع كه دارد وجود هوا زياد نشت گلوتيك، ناحيه

 لوله يك جايگزينى كه كنيد توجه. است شده استفاده قبالً كه كنيد كافى بدون لوله جاگزين سايز همان با را داريكاف لوله ياقرار دهيد 

  .شود انجام تجربه با پرسنل نظر تحت و مناسب شرايط تحت بايد عمل اين بنابراين است؛ همراه بااليى خطر با عملكرد، داراى تراشه

 يك تا شيرخواران براىمتر ميلی ID 2/3با  لوله يك كه است منطقى شود، استفاده اورژانس گذارىلوله براى كاف بدون تراشه لوله يك اگر

 به زير فرمول با كاف بدون تراشه لوله اندازه دوسالگى، از پس. متر براي بيماران با سن يك تا دو سال انتخاب شودميلی ID1 با لوله و سال

 .آيد مى دست











4
4

سن
  (mm)كاف بدون تراشه لوله داخلى قطر

 استفاده مترميلی ID 3كه لوله با  است منطقى شود، استفاده سال يك از كمتر شيرخوار اورژانس گذارىلوله براى داركاف لوله يك اگر

 . پس از دو سالگی منطقی است كه از فرمول زير براي تخمين سايز لوله استفاده شود. شود











4
5/3

سن
 (mm)داركاف تراشه لوله داخلى قطر

 تراشه لوله صحيح گرفتن قرار تأييد
 به يا ،(برونكوس اصلى تنه يا صوتى تارهاى باالى حلق در مرى، در مثالً) نگيرد قرار صحيح محل در تراشه لوله كه دارد وجود خطر اين

-روش و داردن  وجود تراشه لوله صحيح قرارگيرى تأييد براى واحدى تكنيك هيچ كه آنجا از. شود مسدود يا جاجابه بيمار انتقال طى ويژه

 براى تأييد وابزارهاى بالينى ارزيابى روش دو هر از نيست، اعتماد قابل كامالً لوله، در آب بخار وجود يا بالينى هاىنشانه شامل موجود هاى

 حركت بيمار كه بار هر و بيمار انتقال هنگام تراشه، لوله كردن ثابت از پس دوباره و گذارىهلول از پس بالفاصله صحيح، گذارىلوله تصريح

 :هستند لوله صحيح محل تأييد هاىروش زير موارد. نماييد ستفاده، ا(ثابت تخت روى به متحرك تخت روى از مثالً) شودمی داده

 باشد قرينه بغل، زير ناحيه روى ويژه به ريه، دو هر در تنفسى هاىاصد و كند حركت طرفه دو صورت به سينهقفسه كه باشيد مراقب. 

 برسد گوش به نبايد صداها اين باشد، تراشه داخل لوله اگر. دهيد گوش معده، به هوا ورود صداى وجود لحاظ از را معده محل. 
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 Co2 كنيد چك را بازدمى بازدمی( ."پايش Co2 ببينيد زير در را"بازدمى انتهاى .)دارد، وجود خون جريان كننده ايجاد ريتم گرا 

 اشباع حد، از بيش رسانىاكسيژن دنبال به است ممكن كه باشيد داشته ياد به. كنيد چك متراكسىپالس با را هموگلوبيناكسى اشباع

 .نيابد كاهش مؤثر تهويه بدون حتى دقيقه 3 مدت به شود،مى داده نشان متراكسىپالس با كه هموگلوبيناكسى

 عبور صوتى تارهاى بين از لوله كه ببينيد و دهيد انجام مستقيم الرنگوسكوپى هستيد، نامطمئن لوله قرارگيرى صحت از هنوز اگر 

 .است كرده

 تراشه، ميان قسمت در لوله مناسب محل بررسى و است نگرفته قرار برونكوس در تراشه لوله اينكه تأييد براى بيمارستانى شرايط در 

 .بگيريد سينهقفسه عكس

 را تراشه لوله اينكه از پس. نمايد توصيه را منفرد روش يك كه ندارد وجود كافى شواهد كنيد؛ ثابت را تراشه لوله گذارى،لوله از پس

 و براند هوايىراه داخل به بيشتر را لوله است ممكن جلو به گردن شدن خم دهيد؛ قرار خنثى وضعيت در را بيمار سر كرديد، ثابت

 كند خارج هوايى راه از را لوله است ممكن عقب به گردن شدن خم

 بگيريد نظر در را زير احتماالت شود، بدتر تراشه لوله داراى بيمار وضعيت اگر:(DOPE) 

 Displacement تراشه لوله جايىجابه يا 

 Obstruction تراشه لوله انسداد يا 

 Pneumothorax پنوموتوراكس يا 

 Equipment failure اتتجهيز در اشكال 

 بازدمى پايان يا بازدمى Co2پايش 

 ريتم داراى كودكان و شيرخواران در تراشه لوله محل تأييد عنوان به( مترى كالرى يا كاپنوگرافى)بازدمی Co2در صوت دسترسی، تعيين 

و طی انتقال داخل ( ، بخش و اتاق عملICU، (ED)مانند پيش بيمارستانی، بخش اورژانس )شرايط  كليه در رسانىخون كننده ايجاد

 راه در را لوله محل كاپنوگرافى، موجى شكل وجود يا رنگ تغيير كه باشيد داشته خاطر به. ودشبيمارستانی يا بين بيمارستانی توصيه می

 از نشود، شناسايىبازدمی  Co2قلبی اگر  ايست حين. نيست راست اصلى برونكوس داخل لوله قرارگيرى ردكنندة اما كند، مى تأييد هوايى

ممكن است به دليل جريان خون ضعيف ريوي  Co2د زيرا عدم وجو. شويد مطمئن مستقيم الرنگوسكوپى طريق از لوله صحيح قرارگيرى

 . باشد تا قرارگيري نادرست لوله

 :دكن تغيير زير موارد وسيله به است ممكن بازدمى، انتهاى Co2 متريك كالرى نشانگر وسيله به تراشه لوله محل تأييد

 جاى به است ممكن شود، آلوده( تراشه لوله داخل به شده تزريق نفريناپى انندم) اسيدى داروهاى يا معده محتويات با نشانگر اگر 

 .شود ديده ثابت رنگ تنفس، هر با رنگ تغيير

 وريدى داخل بولوس زريقت (IV )و  دهد كاهش طورگذرا به را ريوى خون جريان استممكن  نفريناپیCo2  بازدمی به كمتر از

 .حد قابل شناسايی كاهش يابد

 و ادم ريه ممكن است حذف ( آسم پايدار وضعيت در طورمثال به) هوايى راه شديد انسدادCo2 شناسايى، قابل را به كمتر از حد 

 .دهد كاهش

 و دهد كاهش لوله طريق از را بازدمى جارى حجم است ممكن گلوتيك، ناحيه از زياد هواى نشت Co2 كند رقيق را. 

 ساكشن ىهادستگاه

 هيچ مخاط، آسيب از جلوگيرى براى. باشد دسترس در بايد ساكشن، تغيير قابل كننده تنظيم داراى و مناسب اندازه با ساكشن دستگاه يك

 ساكشن قدرت حداكثر از تراشه، لوله طريق از هوايى راه كردن ساكشن براى. نكنيد وارد تراشه لوله انتهاى از ترپايين را ساكشن كاتتر گاه

 قطر با ساكشن سر طريق از ساكشن باالتر فشارهاى حلق، و دهان كردن ساكشن براى. كنيد استفاده جيوه مترميلى 021 تا 11 با معادل

 .شوند مى استفاده شدن، فشرده غيرقابل جنس و بزرگ
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 قلبى منشأ با قلبى ايست براي نوزادان دچار CPR هاىدستورالعمل

 بسترى طول در) نوزادانو (تولد از پس اوليه ساعات طى و زايمان اتاق در يعنى) هاشده متولد تازه با شيرخواران براى شده توصيه موارد

 02 امدادگر، دو با شيرخواران ؛0 به 3 ها و نوزادانتازه متولد شده) تهويه به ماساژ نسبت. است متفاوت (NICUو در  بيمارستان در اوليه

 ماساژ 3 از پس نوزادان و هاشده متولد تازه در) است متفاوت پيشرفته، هوايی هايىهرا وجود با تهويه كردن فراهم چگونگى همچنين و( 2به

 بهداشتى مراقبين براى غامض ياهمسأل از حاكى امر اين(. نيست الزم تهويه براى ىاهوقف هيچ شيرخواران در ولى است، الزم وقفه يك

 غامض مسأله اين حل براى قطعى علمى اطالعات هيچ كه آنجا از. كنندمى مراقبت نيز NICUدر خارج از  هاهشد متولد تازه از كه است

در  CPRكه احتياج به ( نشده  گذارىلوله يا شده گذارىلوله) هايىشده متولد تازه كه كنيممی توصيه آموزش، سهولت براى ندارد، وجود

-شده متولد تازه(. تهويه براى توقف با همراه 0 به 3تهويه، بهيعنی نسبت ماساژ )شوند  CPRدارند، در اتاق زايمان  NICUاتاق نوزادان يا 

را  CPRدارند بايد  CPRنياز به ( و غيره( PICU)كودكان ويژه ىهامراقبت واحد، EDبيمارستانی،  پيش يعنى) ديگر شرايط در كه يىها

 ىيهوا راه كه صورتى در را همزمان غير تهويه و سينهقفسه مداوم ماساژ امدادگر دو :كنند دريافت شيرخواران هاىدستورالعمل مطابق

. شودمی انجام تهويه به ماساژ 2 به 02 نسبت با باشد، نشده تعبيه پيشرفته هوايى راه اگر و دهندمی انجام باشد، شده داده قرار پيشرفته

 بر تأكيد با و شيرخوران هايدستورالعمل مطابق امكان، از نظر صرف ايست، براي قلبی اوليه عالمت با هايیشده متولد تازه كه است منطقی

 .سينه، احيا شوندقفسه ماساژهاي

 پايش
 الكتروكارديوگرافى

 پاسخ تعقيب در مداوم قلبى مانيتورينگ .شود پيگيرى و شناسايى طبيعى، غير چه و طبيعى چه و شود، مانيتور زود خيلى قلبى ريتم بايد

 .است كننده كمك بالينى، وضعيت در تغيير و درمان به

 اكوكارديوگرافى
 ديده آموزش كامالً فرد يك وقتى. ندارد وجود كافى شواهد كودكان، قلبى ايست در اكوكارديوگرافى از روتين استفاده رد يا تأييد براى

 ناكافى پرشدن و قلبى تامپوناد ويژه به قلبى، ايست درمان قابل علت با بيماران شناسايى براى تواندمي اكوكارديوگرافى باشد، داشته وجود

 . مدنظر قرار گيرد ها،بطن

 عروقى دسترسى

 شرايط طى محيطى وريدى دسترسى كودكان، و شيرخواران در. است ضرورى خون هاىنمونه گرفتن و داروها تجويز براى وريدى دسترسى

 سطوح با امدادگران توسط عوارض حداقل با و سرعت به تواندمی( IO) استخوانى داخل دسترسى باشد؛ برانگيز چالش تواندمی اورژانس

 .برسانيد حداقل به ديده آسيب يا بدحال كودكان در را محيطى وريدى دسترسى برقرارى به اقدام زمان. باشد انجام قابل مختلف، آموزشى

I) استخوانى داخل دسترسى O) 

 موارد در اوليه عروقى دسترسى عنوان به و است كودكان در عروقى دسترسى براى قبول قابل و مؤثر سريع، خطر، بى روشی IOدسترسی 

 توانندمی هاآمين كاتكول و خونى ىهافرآورده مايعات، آدنوزين، نفرين، اپى شامل وريدى داخل كليه داروهاي. شودمى استفاده، قلبى ايست

 .است وريدى تجويز مشابه داروها، اكثر براى دارويى سطوح و اثر شروع. شوند تجويز استخوانى داخل راه از

 CPRمچ و آناليز گازهاي خونی حين كراس و خونى گروه تعيين منظور به خون ىهانمونه گرفتن براى تواند مى استخوانى داخل دسترسى

 يا زياد غلظت با داروهاى تجويز براى. نيست دقيق IOطريق مسير  از سديم كربناتبى تجويز از پس باز، -اسيد آناليز اما .شود استفاده

 خون گردش به دارو ورود سالين محلول با دارو هر تزريق از پس كنيد؛ استفاده انفوزيون پمپ با دستى فشار از مايع، سريع هاىبولوس

 .نماييد تسريع را مركزى
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 وريدى دسترسى
 مشكل بدحال كودك يك در تواندمی كار اين اما است، قبول قابل باشد، دسترسى قابل سرعت به احيا حين محيطى وريدى دسترسى اگر

 تواندمى آن انجام و دارد تجربه و مهارت به نياز آن تعبيه اما كند، فراهم را مدت طوالنى دسترسى تواندمی مركزى وريد كاتتر اگرچه. باشند

 راه دو هر اگر. شودمین توصيه اورژانس، شرايط در عروقى دسترسى براى راه اولين عنوان به مركزى وريد كاتتر بنابراين،. باشد گيروقت

 قلب به وقتى( آدنوزين مانند) داروها بعضى زيرا دهيد، انجام مركزى رگ ازطريق را داروها تزريق باشد، داشته وجود محيطى و مركزى

 تزريق محيطى وريد از اگر (سمپاتوميمتيك و آميدپروكائين آميودارون، كلسيم، مانند)ديگر  داروهاى و هستند مؤثرتر باشند، ترنزديك

 به را مايعات بولوس سريع كردن وارد و باشد مؤثر مقاومت افزايش در تواندمی مركزى وريد كاتتر طول .باشند دهنده آزار توانندمی شوند،

 .سازدمى ترسخت محيطى، كاتتر به نسبت متعدد، لومن داراى مركزى كاتتر داخل

 تراشه طريق از داروها تجويز
 محلول داروهاى نباشد، كدام هيچ برقرارى امكان كه صورتى در ولى است،CPRطی  تجويز براى ارجح روش( IOيا  IV)دسترسی عروقی 

 اثر است ممكن ولى. نمود تجويز تراشه لوله طريق از توانمی را(LEAN) نالوكسان و آتروپين نفرين،اپى ليدوكائين، جمله از چربى در

 .نباشد شكل يك وريدى، تجويز با مقايسه در شوند،می تجويز تراشه داخل راه از كه داروهايى

 2حداقل  با دارو هر از پس و كنيد متوقف كوتاهى مدت براى را سينه قفسه ماساژ داروها، تجويز هنگام است، انجام حال در CPRاگر 

 كلى طور به. نيست معلوم تراشه داخل داروهاى مطلوب دوزهاى. دهيد انجام مثبت فشار با تهويه 2 و بشوئيد را لوله سالين نرمال ليترميلى

 براى. كنندمی تراشه لوله طريق از تجويز براى نالوكسان يا آتروپين ليدوكائين، دوز كردن برابر 3 يا 2 به توصيه متخصصان، اجماع، براساس

از غلظت ( 0.1mg/kgيا  0.1ml/kg )داخل وريدي  دوز برابر 01 دوز نفريناپى
1000

 .شودتوصيه می 1

 زيرا است، الزم عروقی داخل تزريق به نسبت تراشه داخل تزريق براي نفريناپى از باالترى دوز كه دهدمي نشان حيوانات روى بر مطالعه

 را عروقى كننده متسع آدرنرژيك -2 بتا اثرات است ممكن آيند،می دست به تراشه لوله راه از تجويز با كه نفريناپی ترپايين هايتغلظ

عروق كرونر شوند و احتمال  جريان و رسانىخون فشار كاهش و خون فشار افت سبب و باشند مخرب توانندمی اثرات اين. كنند ايجاد

ROSC دهند كاهش را . 

 تجويز تراشه داخل روش به نبايد آنها بزنند؛ صدمه هوايى راه به توانندمی( كلسيم و سديم كربناتبى مانند) چربى در غيرمحلول داروهاى

 .شوند

 

 اورژانس داروهاى و مايعات
 وزن تخمين

 صحيح تخمين به قادر نيز، تجربه با پرسنل حتى است ممكن و است نامشخص كودك وزن موارد، بيشتر در بيمارستانى، خارج شرايط در

 معتبر بالينى لحاظ از است، شده چاپ آنها روى بيمار قد طول حسب بر داروها شده محاسبه پيش از دوزهاى كه نوارهايى. نباشند وزن

-می نيز جثه. است بدن وزن بينىپيش براى (امدادگر يا والدين) ناظر تخمين اساس بر يا سن براساس هاىش رو از تردقيق و است شده

 .كرد توجه آن به بايد كه باشد مهمى نكته تواند

 دارو دوز محاسبه
 رسدمي نظر به منطقى است، نامشخص كودك وزن اگر. كنيد استفاده آن از احيا داروهاى دوز محاسبه براى است، مشخص كودك وزن اگر

 وزن از بيمار، جثه به توجه ونبد .نمود استفاده دارد، وجود آنها روى بر قد، براساس داروها شده محاسبه قبل از دوزهاى كه نوارهايى از كه

-می نشان قد براساس را داروها شده محاسبه پيش از دوز كه نوارهايى از يا كنيد، استفاده احيا داروهاى اوليه دوزهاى محاسبه براى حقيقى

 اثر به رسيدن براى دوزها تنظيم به ماهر امدادگران معمولى، و چاق بيماران در احيا داروهاى بعدى دوزهاى براى. جوييد سود دهند،

 بزرگسال، بيماران براى شده توصيه استاندارد دوز از نبايد كودك، يك به شده تجويز دوز كلى، طور به. كنند مى توجه موردنظر، درمانى

 .شود بيشتر
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  داروها

 آدنوزين
 است، كرده درگير را AVكه گره  مجددى ورود چرخه و شودمی( AV)بطنی  –دهليزي  گره مسيرهدايتى در گذرا بلوك موجب آدنوزين

 . وسيعی دارد  خطربى تجويز محدوده دارو اين كوتاه، عمر نيمه دليل به .كندمى قطع

 خون گردش به را دارو رسيدن تا شود تزريق سريع طور به سالين نرمال بايد آن از پس و شود داده IOيا  IV صورت به بايد تنها آدنوزين

 .شود داده قلب به نزديك رگ از است ممكن كه حدى در بايدشود، داده می IV صورت به آدنوزين اگر. تسريع نمايد مركزى،

 آميودارون
-مى پهن را QRS)كند می  آهسته را بطنى هدايت و طوالنى راQTو فاصله  AV ناپذيرى تحريك دوره كند، را AVآميودارون هدايت 

 پيشنهاد قوياً متخصص افراد با مشاوره هستند، خون جريان كننده ايجاد ريتم داراى كه بيمار كودكان به آميودارون تجويز از قبل(. نمايد

 .شودمی

 احتياط موارد

 حدى تا دارد، خون جريان كننده ايجاد ريتم بيمار اگر. كنيد پايش آميودارون وريدى تجويز حين را( ECG)فشار خون و الكتروكارديوگرام 

دچار  بيمار اگر. كنيد تجويز( دقيقه 61تا  21طی ) كمترى سرعت با را دارو كنيد سعى دهد، مى اجازه بيمار بالينى وضعيت كه

 موجب خود، عروقى اتساع خاصيت طريق از آميودارون. كنيد تزريق سرعت به را دارو است، نبض بدون VTيا ( VF)فيبريالسيون  بطنی 

-ديده می كمتر آميودارون، مايع در محلول اشكال با خون فشار افت است؛ وابسته انفوزيون سرعت به آن شدت و شودمى خون فشار افت

 پايه حد از ٪ 21 از بيش QRSدهيد، اگر  كاهش را آميودارون تزريق سرعتطوالنی شد، يا بلوك قلبی اتفاق افتاد،  QTاگر فاصله . شود

 بطنى كاردىتاكى و كاردىبرادى از عبارتند آميودارون، احتمالى عوارض ساير. كنيد قطع را تزريق داد، رخ خون فشار افت يا شد پهن خود

 آميد پروكائين مانند كنند،می طوالنى را QT كه ديگرى داروهاى با همراه مشاوره، بدون نبايد آميودارون. پوينت دو تورساد شكل به

 .شود مصرف

 آتروپين
 مى افزايش را AVكند و سرعت می تسريع را دهليزى يا سينوسى سازهاى ضربان كه است پاراسمپاتوليتيك داروى يك آتروپين، سولفات

 . دهد

 احتياط موارد

 مانند) خاص شرايط در كند ايجاد متقابل كاردىبرادى آن، مركزى اثر خاطر به است ممكن ( 0.1mgاز كمتر)آتروپين پايين دوزهاى

 .باشد الزم شده، توصيه آنچه به نسبت باالترى دوزهاى است ممكن (اعصاب سمى گازهاى با تماس يا هاارگانوفسفره با مسموميت

 كلسيم
 كلسيمى، كانال ىهاكننده بلوك از حد از بيش استفاده يا هيپوكلسمى شواهد بدون كودكان تنفسى -قلبى ايست در كلسيم تجويز

 .باشد هم مضر است ممكن و ندارد سودى قلبى، ايست در كلسيم روتين تجويز. شود نمى توصيه هيپركالمى يا هيپرمنيزيومى

 كه كودكانى در. داد قرار مدنظر را كلسيم گلوكونات يا كلسيم كلريد توانمي باشد، داشته انديكاسيون قلبى ايست طول در كلسيم دادن اگر

. شودمی يونيزه كلسيم در بيشترى افزايش سبب هيپوكلسمى درمان طى زيرا شود،مي داده ترجيح كلسيم كلريد هستند، بدحال شدت به

 كمترى اسموالليته زيرا شود،می توصيه كلسيم گلوكونات است، برقرار محيطى وريدى دسترسى فقط اگر قلبى، ايست بدون شرايط در

 .شودمی وريدى آزار سبب كمتر بنابراين و دارد كلريدكلسيم به نسبت

 نفرين اپى
 دهدمی شيافزا را كرونر عروق رسانىخون فشار لذا و آئورت دياستوليك فشار آدرنرژيك، -فاآل واسطه با نفريناپى از ناشى عروقى انقباض

  .است قلبى ايست از موفق احياى در مهم كننده تعيين يك كه



13 
 

 براى كه دوزهايى در شود؛ سيستوليك عروقى مقاومت كاهش به منجر و باشد غالب آن آدرنرژيكى -بتا آثار است ممكن پايين، دوزهاى در

 .است بارز آدرنرژيك -آلفا عروقى كننده منقبض آثار معموالً شود،مى استفاده قلبى ايست

 احتياط موارد

 لوله يا كاتتر  از همزمان را سديم كربناتبى و هامينآكاتكولIV هاآمينكاتكول كربنات،بى مانند قليايی ىهامحلول زيرا نكنيد، تجويز 

 .سازد مى غيرفعال را

 نى،بط جاىنابه ضربان سبب است ممكن و شودمى كاردىتاكى موجب نفريناپى رسانى،خون كننده ايجاد ريتم داراى بيماران در 

 .شود عروقى انقباض و هيپرتانسيون ،هاآريتمىتاكى

 گلوكز
 است ممكن يابد،می افزايش انرژى به نياز كه زمانى نتيجه، در دارند؛ گليكوژن از اندكى ذخاير و قند به بااليى نسبتاً نياز شيرخواران

 .درمان كنيد فوراً را هيپوگليسمى و چك را خون قند احيا طى .شود ايجاد هيپوگليسمى

 ليدوكائين
-اپی و شوك به مقاوم VFبزرگسال دچار  بيماران در اما كند، مى سركوب را بطنى ىهاآريتمى و دهدمى كاهش را اتوماتيسيته ليدوكائين،

 از كدام هيچ كه است نشده داده نشان. نيست مؤثر بيمارستان در بسترى زمان تا بقا يا RCOS بهبود در آميودارون، اندازهبه  ن،نفري

 .بخشند بهبود بيمارستان از ترخيص زمان تا را بقا آميودارون يا ليدوكائين

 احتياط موارد

 تشنج و عضالنى انقباضات مكان، و زمان درك عدم آلودگى، خواب خون، جريان ميزان و ميوكارد سركوب شامل ليدوكائين، با مسموميت

 .شود مى ديده كليوى يا كبدى نارسايى به مبتال و قلبى پايين دهبرون با بيماران در ويژه به كه است

 منيزيوم
 شواهد. دارد نديكاسيونا(والنىط QT فاصله با همراه شكلى چند VT)پوينت  تورساد دو براى يا مستند هيپومنيزيمى درمان براى منيزيوم

 .دارد وجود قلبى ايست هنگام منيزيوم روتين تجويز عليه يا به توصيه براى اندكى

 احتياط موارد

 .شود خون فشار افت سبب است ممكن سريع، تزريق صورت در و كندمى ايجاد عروقى اتساع منيزيوم

 آميد پروكائين
 .دهد مى كاهش را هدايت سرعت و كند مى طوالنى ار هابطن و دهليز ناپذيرى تحريك دوره آميد پروكائين

 احتياط موارد

 فشار و ECG  پايش حال در را آميدپروكائين. دارد وجود كودكان و شيرخواران در آميدپروكائين از استفاده مورد در اندكى بالينى اطالعات

. كاهش دهيد را انفوزيون سرعت قلبى، بلوك يا QTشدن فاصله  طوالنى صورت در. كنيد تزريق( دقيقه 61 تا31ی ط( آهسته بسيار خون،

 فرد با مشاوره بدون. كنيد متوقف را تزريق كرد، افت خون فشار يا شد پهن خود، اگر. دهيد كاهش پايه اندازه ٪ 21 از بيش تا QRSاگر 

 براى آميد پروكائين از استفاده از قبل. نكنيد استفاده آميودارون، مانند QTتركيبات طوالنی كننده فاصله  ساير با را دارو اين متخصص

 .شودمى توصيه قوياً متخصص با مشاوره هموديناميك، نظر از پايدار بيمار

 سديم كربناتبى
 شرايط در يا هاتوكسيدروم از بعضى درمان براى تواندمی سديم، شود نمى توصيه كربنات بى قلبى ايست در سديم كربناتبى روتين تجويز

 .شود استفاده هيپركالمى از ناشى قلبى ايست مانند احيا خاص



14 
 

 احتياط موارد

 است ممكن. دهد نشان را وريدى يا بافتى اسيدوز دقيق طور به نتواند شريانى، خون گاز آناليز است ممكن شديد، شوك يا قلبى ايست طى

 و هيپرناترمى هيپوكلسمى، هيپوكالمى، سبب كند، مختل را هابافت به اكسيژن تحويل ميزان سديم كربناتبى حد از بيش تجويز

 .سازد مختل را قلبى عملكرد و دهد كاهش را VFشود، آستانه  هيپراسموالليته

 وازوپرسين
 هاىشگزار و موردى هاىسرى. ندارد وجود آن عليه يا قلبى ايست طى وازوپرسين از استفاده به توصيه براي بالينى شواهد آنقدر هنوز

 هاىايست درمان در پرسينترلى آن اثرطوالنى آنالوگ يا وازوپرسين است ممكن كه كردند پيشنهاد كودكان، و بزرگساالن درباره موردى

 آن از حاكى  NRCPRدربارة كودكان  بزرگ موردى سرى يك هرچند،. باشد مؤثر ند،ه انداد پاسخ استاندارد هاىدرمان به كه مقاوم قلبى

 مزيت. دارد بيمارستان از ترخيص و ساعت 21 تا بقا احتمال كاهش به تمايلهمراه است و  ROSCاست كه وازوپرسين با كاهش 

 .دهدنمى نشان وازوپرسين تجويز از را منفعتى نيز، بزرگساالن در شاهددار هاىكارآزمايى

 

 نبض بدون قلبى يستا

 (.0 شكل) است الگوريتم در خود مرحله به مربوط مربع دهنده نشان هامربع شماره زير، متن در

 (:  0مرحله)

 دفيبريالتور آوردن براى را نفر يك بزنيد؛ صدا كمك براى اول شد، پيدا تنفس بدون و هىدپاسخ فاقد كودك يك اينكه محض به .0

  .فرستيدب( AEDدفيبريالتور دستی )

2. CPR كنيد شروع (تكميلى اكسيژن با دسترسى صورت در) را . 

  .را متصل سازيد AEDيا پدهاي  ECGدر اولين فرصت دسترسی، مانيتور  .3

بايد بطور مداوم در طول احيا پايش شود و در صورت نياز  CPRكيفيت . باشدبا كيفيت باال CPRتأكيد بر تدارك  يدبا  احيا ىط .1

 .اصالح شود

 .مناسب عمق و سرعت با سينهقفسه ماساژ نجاماطمينان از ا .1,0

  ماساژ هر از پس سينهقفسه به كامل ارتجاعى بازگشت اجازه اطمينان از .1,2

 حد از بيش تهويه از پرهيز و ماساژها بين وقفه رساندن حداقل هاطمينان از ب .1,3

 شما به وسيله اين كنيد،میاستفاده  AEDتشخيص دهيد، اگر از  ECGاز روي  را كودك قلبى ريتم شود، مى انجام CPRزمانی كه  .2

مانند آسيستول يا ) "دادن شوك قابل غير" يا( سريعVTيا  VF مانند) ستا "دادن شوك قابل" قلبى ريتم آيا كه گفت خواهد

PEA) كاردى برادى و آسيستول. كرد قطع را سينه قفسه ماساژ گذرا صورت به كودك قلبى ريتم تعيين براى باشد الزم است ممكن 

 ايستهاي با سن باالتر كه دچار معموالً در بيشتر بچه VFاما . تندهس شايع كمتر خفگى از ناشى قلبى ايست در پهن QRSهمراه به 

 .دارد وجود شوند،می ناظر فرد حضور در ناگهانى
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 براي ايست بدون نبض PALSالگوريتم  -شكل يك

 

  (9مرحله ) PEA /آسيستول "دادن شوك غيرقابل ريتم"
PEAهاي صورت كمپلكس به معموالً كه ارگانيزه الكتريكى فعاليت يكQRS تر،كم باشيوع. است لمس قابل نبض بدون -آهسته و پهن 

 كه گروه، زير اين. باشد داشته وجود ضعيف، رسانىخون با و نبض بدون اما طبيعى اوليه ريتم با قلبى دهبرون ناگهانى تضعيف است ممكن

آسيستول  براى. باشد تربازگشت قابل آسيستول به نسبت است ممكن شد،مى شناخته (EMD)مكانيكی  -الكتريكى جدايى عنوان به قبالً

 : PEAو 

 ( 01مرحله :)CPR  فراهم را عروقى دسترسى دوم امدادگر. دهيد ادامه سينهقفسه ماساژهاى بينرا با كمترين وقفه ممكن 

از محلول  0.01mg/kg  (0.1ml/kg   را نفرين اپى و
1000

تزريق  CPR، حين ادامه (mL01)گرم حداكثر يك ميلی( 1

 حتى و ندارد وجود نفريناپى باالى دوز در بقا براى سودى چهي. شودتكرار می دقيقه 2 تا 3 هر نفرينیاپ از دوز ينهم. كند
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 دوز مصرف مانند استثنايى شرايط بعضى در است ممكن نفريناپى باالى وزد .خفگى در ويژه به باشد، مضر است ممكن

 گيرد قرار نظر مد لوكرب– بتا باالى

  و دقيقه در ماساژ 011 سرعت با را سينهقفسه ماساژ مداوم طور به بايد امدادگر يك ،دش تعبيه پيشرفته هوايى راه كه وقتی 

ا ت 1 حدود يعنى) ثانيه 1 تا 6 هر در تنفس يك سرعت با را تهويه دوم امدادگر. دهد ادامه تهويه، براى ىاهوقف هيچ بدون

  .دهد مى انجام( دقيقه در تنفس 01

 دقيقه 2 هر را دهنده ماساژ نقش سينه قفسه ماساژ سرعت و كيفيت كاهش و دهنده ماساژ خستگى از جلوگيرى براى

 "دادن شوك قابل غير" قلبى ريتم اگر. كنيد چك سينه قفسه ماساژ در وقفه حداقل با دقيقه 2  هر را ريتم. كنيد تعويض

 بگيريد، كار پايان به تصميم يا كنيد مشاهده ROSCشواهدي از  كه زمانى تا را نفريناپى تجويز و CPRهاي دوره است،

 2 براى را سينه قفسه ماساژ فوراً و ( 7مرحله) بدهيد شوك شد، "دادن شوك قابل" ريتم زمانى، هر در اگر. دهيد ادامه

 ترجيحاً امكان صورت در يعنى،) شوك دادن و سينه قفسه ماساژ بين زمان. يريدگب سر از ريتم مجدد چك از قبل دقيقه،

 سرگيرى از و شوك بين همچنين و( مصنوعى تنفس از پس نه دهيد، شوك و كنيد چك را ريتم ماساژ، از پس بالفاصله

 .برسانيد ميزان كمترين به را وقفه سينه،قفسه ماساژ

 كنيد درمان را آن و بگرديد بازگشت قابل علل دنبال به. 

 (2مرحله )بدون نبض  VTيا  VF "دادن شوك قابل يتمر"

اگر . است انويهث VFاوليه بهتر از  VFبقا در  .است درصد 21 تا 07 آن كلى بقاى ميزان كه است VFدفيبريالسيون درمان قطعی براي 

CPR يابدمى افزايش بقا شود، انجام وقفه كمترين با هنگام زود صورت به و باال يفيتبا ك. 

 آماده بايد امدادگران بنابراين، .است عالى شوك دادن پيامد برسانند، حداقل به را شوك دادن و قلبى ماساژ آخرين بين زمان امدادگران اگر

 .نمايند آغاز را قلبى ماساژ شوك، دادن از پس بالفاصله و كنند هماهنگ را شوك دادن و سينهقفسه ماساژ بين هاىوقفه كه باشند

 دفيبريالتورها

 . كنندمی كار فازيك بى يا منوفازيك واجبا ام( AED)خودكار چه و دستى چه دفيبريالتورها

ها بايد AED( اورژانس هايبخش ،هابيمارستان مانند)كنند مى مراقبت قلبى ايست و آريتمى خطر معرض در كودكان از كه مراكزى در

 كودكان براى مناسب سطح به انرژى تعديل براى روشى داراى لاهايد صورت به است بهتر و باشند كودكان قلبى يتمقادر به تشخيص ر

 .باشند

 :داد قرار مدنظر را زير موارد بايد دستى دفيبريالتور از استفاه هنگام

 پدل اندازه
. شود داده قرار بزرگساالن پدل زير شيرخواران پدل است ممكن. هستند دستى پدل اندازه 2 داراى دستى دفيبريالتورهاى كلى، طور به

 يا هاپدل گترين بزر از. شوند استفاده نيز، دارند چسب خودشان كه دست به نياز بدون پدهاى با توانند مى دستى دفيبريالتورهاى

 پدل دو بين cm 3د صورت امكان حدودر) گيرند قرار سينه قفسه روى بر كامالً يكديگر، با كردن پيدا تماس بدون كه چسبنده الكترودهاى

 پد، روى ژل كه طورى شوند، داده فشار سينه روى محكم بايد چسبنده خود پدهاى و هاپدل. كنيد استفاده (فاصله بدهيد الكترودها يا

 .يابد تماس كودك سينه قفسه با كامالً

 :است زير قرار به چسبنده پد يا پدل مناسب اندازه

 ش از بي وزن با كودكان براىkg01  ( از يك سال سن بيشتقريبا با ) (مترسانتی 01تا  1) "بزرگسال"اندازه 

 از كمتر وزن با شيرخواران براى kg01 شيرخوار "، اندازه" 

 رابط
 پدهاى از هرگز. شود استفاده دستى پدهاى روى بايد الكترود ژل مقابل، در است؛ چسبنده پد از بخشى سينهقفسه و الكترود بين رابط

 .نكنيد استفاده الكل به آغشته پدهاى يا پوشش بدون هاىل پد سونوگرافى، ژل سالين، محلول به آغشته
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 پدل قرارگيرى وضعيت
 .كنيد دنبال را دستگاه دستورات دفيبريالتور،/مانتيور پدهاى يا دارچسب هاى AEDقراردادن براى

 قرار طورى ،(چپ تحتانى ىهادنده روى نيپل، چپ سمت در) قلب نوك و سينهقفسه راست سمت فوقانى بخش روى را دستى هاىپدل

 .ندارد وجود خلفى –می قدا صورت به هاپدل قراردادن در مزيتى هيچ. كنيد وارد محكمى فشار. گيرد قرار پدل دو بين قلب كه دهيد،

 انرژى دوز
 است؛ نشده مشخص كودكان و شيرخواران در خطربى دفيبريالسيون براى حد بيشترين و مؤثر دفيبريالسيون براى انرژى دوز ترينپايين

 .است نيازد مور بيشترى اطالعات

  است نظر مورد J/Kg 2اما براي راحتی آموزش . شود استفاده كيلوگرم هر ازاى به ژول 1 تا 2 از اوليه دوز براى كه است قبول قابل

 .برسد بزرگساالن دوز حداكثر يا J/Kg01دوز، حداقل به  ،مقاوم VF براى كه است منطقى

AED ها 
 ويژگی، و حساسيت از بااليىدرجه  با توانندمی آنها. دهند تشخيص دقت به را VF كودكان، سنين تمام در توانندمی ها AEDبسياري از 

 .دهند افتراق ،"دادن شوك غيرقابل" انواع از ار "دادن شوك قابل" هاىريتم

هايی استفاده AEDها هستند، از  AED از استفاده برنامه واجد و كنند مى مراقبت كودكان از كه مراكزى در هاسيستم كه شودمي توصيه

باشند، تا براي  دارا را كودكان مخصوص كاهنده سيستم و داشته كودكان در دادن شوك قابل اىهتمري تشخيص در اليىكنند كه ويژگی با

 با  AEDنيست، از  دسترس در كاهندهواجد سيستم  AED اگر .قابل استفاده باشند( سال 1حدود ) Kg22شيرخواران و كودكان تا 

 وجود دستى فيبريالتورد اگر. است ارجح دستى دفيبريالتورهاى سال، يك از كمتر شيرخواران در. كنيد استفاده استاندارد الكترودهاى

 بدون AEDباشد از  نداشته وجود دوز كاهنده نوع نه و دستى دفيبريالتور نه اگر. كرد استفاده دوز كاهنده با AEDتوان از می نداشت،

 .دكر استفاده توانمی دوز كاهنده

 احيا توالی با دفيبريالسون ادغام
 :هستند مهم مالحظاتی زير موارد

 شود،  شوك اولين دادن آماده دفيبريالتور كه تازمانىCPR سينه قفسه ماساژ دوباره با شوك، دادن از پس دهيد؛ ادامه را CPRرا 

  .كنيد آغاز

 از پس حيوانى، هاىمدل همچنين و مدت طوالنى قلبى ايست با بزرگساالن در. برسانيد حداقل به را سينه قفسه ماساژ هنگام وقفه

 براى فقط بايد سينهقفسه ماساژ ل،اهايد صورت به. است بيشتر دفيبريالسيون موفقيت احتمال سينه،قفسه ماساژ مؤثر دوره يك انجام

 وجود "ادند شوك بلقا "م ريت هنوز اگر. شود قطع شوك دادن و ريتم كردن ، چك(پيشرفته هوايى راه يك تعبيه زمان تا)تهويه 

 دادن زمان تا پس) است، شدن شارژ حال در دفيبريالتور كه حالى در، (امكان صورت در) ريتم كردن چك از پس باشد، داشته

 .ددهي ادامه را سينه قفسه ماساژ (شود داده بايد سينه قفسه شوك،ماساژ

نتواند  اول شوك اگر. ربگيريدس زا سينهقفسه ماساژ با بالفاصله را CPRبدهيد و ( J/Kg2)شوك  يك ترسريع هرچه (: 3مرحله)

VFمجدد  سرگيرى از است و پايين نيز بعدى هاىشوك موفقيت احتمال كند، ختم راCPR بيشترى بعدى، ارزش شوك به نسبت 

 .دهد افزايش را بعدى كهاى شو با احتمال دفيبريالسيون نتيجه در كند، فراهم را كرونر رسانى عروقاست خون ممكن CPR. دارد

 حداقل به شوك، از پس مجدد ماساژ آغاز و شوك دادن بين زمان و شوك دادن سينه و قفسه ماساژهاى بين زمان كه است اين مهم

 .برسد

 ( 1مرحله :)CPR مداوم، تهاجمى پايش وجود با بيمارستانى و داخل شرايط در توالى اين است ممكن. دهيد ادامه دقيقه 2 حدود را 

 .كنيد فراهم را( IVيا  IO)عروقی  دسترسى دارد، وجود كافى امواج اگر. يابد تغيير امدادگر متخصص هدايت با

  دقيقه  2پس ازCPR كنيد  شارژ باالتر دوز با را كنيد؛ دفيبريالتور چك را ريتم(J/Kg1) 
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 ( 2مرحله) ديگرى  ماند، شوك باقى "دادن شوك قابل" ريتم اگر(J/Kg1 )براساس. بود "دادن قابل شوك غير"ريتم  اگر . بدهيد 

 (00و  01مراحل . )دهيد ادامه PEA/ آسيستول الگوريتم

 ( 6مرحله:) بگيريد سر از فوراً را سينهقفسه ماساژ. CPR طی . دهيد ادامه دقيقه 2 حدوداً راCPR  نفريندقيقه اپی 2تا  3هر 

mg/kg 10/1  بدهيد(ml/kg0/1  از غلظت
1000

 دارو دوز ريتم، كردن چك از قبل امدادگر سوم است بهتر.  mg0حداكثر تا (  1

 بالفاصله يا است شارژ شدن حال در دفيبريالتور كه حالى در. شود سرعت، تزريق به ريتم كردن چك از پس بالفاصله تا كندآماده  را

 در تزريق دارو زمان ولى شود، تزريق سينهفسهماساژ ق طى بايد نفريناپى است، انجام حال در CPRحالى كه  در شوك، دادن از پس

 امدادگرى ريتم، كردن چك از قبل دقيقاً. برخوردار است كمترى اهميت از سينه، قفسه قطع ماساژ زمان رساندن حداقل به با مقايسه

 دوز يا  J/Kg01به  كه حداكثر دوزى با بيشتر؛ يا J/Kg1)كند  آماده و شارژ مجدد را دفيبريالتور بايد است، دفيبريالتور كه مسؤول

 (نرسد باشد، كمتر كدام كه هر بزرگساالن،

 كنيد چك را ريتم. 

 ( 7مرحله :)شوك ديگري بدهيداست،  "قابل شوك دادن"ريتم  اگر(J/Kg1به  كه حداكثر دوزى با بيشتر؛ ياJ/Kg01  دوز يا 

 (سينهقفسه ماساژ با شروع) كنيد آغازرا  CPR بالفاصله دوباره و( نرسد باشد، كمتر كدام كه هر بزرگساالن،

 ( 1مرحله :)ادامه  با همزمانCPR كنيد تجويز ليدوكائينآميودارون،   وجود عدم صورت در يا ميودارون،آ. 

 مراحل. )مراجعه كنيد "نبض بدون قلبى يستا"  توالى به داد، نشان ار "دادن شوك قابل غير" ريتم يك ريتم كردن چك كه اگر 

 (.00يا 01

 ىاهدور صورت به نبايد آنها امدادگر، دو وجود صورت در شد، تعبيه پيشرفته هوايى راه كه زمانى CPR  ژيعنی ماسا)را ادامه دهند 

 ارب 011 حداقل سرعت با را سينه قفسه ماساژ بايد دهنده، ماساژ امدادگر عوض، در؛ (شود متوقف تهويه منظور بهنبايد  سينه قفسه

 در تنفس  01تا  1) هددمى تنفس يك ثانيه 8 تا6 هر است، تهويه مسؤول كه امدادگرى. دهد ادامه تهويه، براى وقفه، بدون دقيقه

 خستگى از تا كنند عوض چرخشى صورت به دقيقه 2 هر را دهنده ماساژ نقش بايد آنها بيشتر، يا امدادگر 2 وجود صورت در(.دقيقه

 .شود سينه،جلوگيرى قفسه ماساژ سرعت و كيفيت تنزل و دهنده ماساژ فرد

يا نبض  PETCO2ناگهانى  رفتن باال مانند) RCOS از ديگرى شواهد يا) بازگرداند را يافته سازمان ريتم يك موفقيت، با دفيبريالسيون گرا

 وجود نبض اگر. نه يا دارد وجود نرسانى خو كننده ايجاد ريتم آيا كه دريابيد تا كنيد، چك را كودك نبض (قابل مشاهده و امواج شريانی

 .دهيد ادامه را احيا از پس مراقبت داشت

 اما بود، موفق دفيبريالسيون اگر VF  قبلى  شوك آميز موفقيت دوز با دفيبريالسيون، به اقدام از پيش شد، ايجاددوبارهCPR  را

 .كنيد تجويز را آميودارون ديگر بولوس دوز.از سربگيريد

 .نماييد درمان و شناسايى را درمان قابل علل •

 كاردى برادى
 .(ببينيد را 2 شكل) گردد مى باز PALSكاردي برادي الگوريتم در مربوط مربع به زير، متن در هامربع عدد

 در اگر. دارد لمس قابل نبض هنوز كه رودمي كار به ريوى – قلبى افت و كاردىبرادى دچار كودك يا شيرخوار از مراقبت در الگوريتم اين

 .ببينيد را PALS نبض بدون قلبى ايست الگوريتم دهد، رخ نبض بدون قلبى ايست زمان هر

 .است الزم بيمار، هموديناميك افت به منجر ريتم كه زمانى كاردى،يبراد اورژانسى درمان

 (0مربع:) مانيتور  تجويز، را اكسيژن. نماييد تأمين نياز صورت در را خون جريان و تنفس هوايى، راه بودن بازECG/را دفيبريالتور 

 .كنيد برقرار وريدى دسترسى و وصل

 (2 مربع :)ًتهويه و رسانى اكسيژن حفظ وجود با همچنان آيا كه ببينيد و كنيد ارزيابى اردىكيبراد تداوم نظر از را بيمار مجددا 

 .خير يا است برجا پا ىكاردى براد از ناشى ريوى – قلبى عالئم كافى،
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 ( مربعa1 :)برحسب و كنيد پايش را بيمار .نيست الزم ديگرى اورژانسى درمان هيچ است، كافى تنفس و رسانى خون نبض، اگر 

 .برويد پيش مرحله به مرحله ها،یارزياب

 (3بعمر:)است  مختل همچنان بافتى رسانى خون اكسيژن، با مؤثر تهويه وجود با و ستا دقيقه در 60 از كمتر قلب ضربان اگر

CPR نماييد آغاز را. 

 (1مربع:) وضعيت در اختالل هاىنشانه و كاردىيبراد آيا نماييد، مشخص و كنيد رزيابىا مجدداً را بيمار دقيقه، 2 از پس 

 چك را تهويه اثربخشى و اكسيژن منبع و هوايى راه مثالً) است كافى اقدامات كه شويد مطمئن. است باقى همچنان هموديناميك

 (.نماييد

 (2مربع:) دهيد ادامه سينهقفسه ژاسام و رسانى اكسيژن و تهويه هوايى،راه حمايتبه . زسا ضربان بردن كار به و دارويى درمان. 

 0.01mg/kg  (0.1ml/kg  را  وريدى نفرين اپى شود، مى برطرف گذرا صورت به صرفاً يا دارد ادامه همچنان اردىكيبراداگر 

از محلول 
1000

از محلول  0.1mg/kg  (0.1ml/kg  را نداريد، از راه لوله تراشه  IOيا  IVبدهيد يا اگر دسترسی به  (1

1000

 .بدهيد(1

 اوليه  هدايتى بلوك يا واگ تون افزايش از ناشى كاردىيبراد گراAV (نباشد هيپوكسى مانند عواملى به ثانويه ) باشد، آتروپين

IV  ياIO  0.02با دوزmg/kg  يا از راه داخل تراشه با دوزmg/kg1,11-1,16 بدهيد. 

  ماساژ نى،رسااكسيژن تهويه، به كه باشد سينوسى گره عملكردى نقص يا قلبى كامل بلوك از ناشىكاردي يبراد كه صورتى در 

 سازضربان تعبيه قلبى، مادرزادى يا اكتسابى ىهابيمارى با همراهى صورت در ويژه به دهد،مين پاسخ دارويى درمان و سينهقفسه

 آسيب از ناشى كاردىبرادى يا آسيستول درمان در ساز ضربان گذاردن. بود خواهد بخش نجات اورژانس، صورت به پوستى

 .نيست مفيد تنفسى، نارسايى يا ميوكارد هيپوكسيك/ايسكميك
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 كارديبراي برادي PALSالگوريتم  -2شكل

 

 

 كاردى تاكى

 (.دببيني را 3 شكل) گردد مى باز كاردى تاكى درالگوريتم مربوط هاىمربع به زير متن در هامربع عدد 

 ايست قلبی بدون نبض  الگوريتم براساس نيست، لمس قابل نبض يا دارد وجود ضعيف رسانى خون هاىنشانه اگرPALS يشپ 

 (0شكل ) برويد

 (0مربع:)و ارزيابى را خون جريان و تنفس هوايى، ه، رااست برخوردار كافى نرسانى خو از بيمار و است لمس قابل نبض اگر 

  .كنيد حمايت
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 بدهيد كسيژنا. 

 كنيد متصل را دفيبريالتور /انيتورم. 

 كنيد برقرار وريدى دسترسى. 

 ECG 02  ليدي را بررسی و مدت زمانQRS  (.2مربع )را بررسی كنيند 

 

 
 

 كارديبراي تاكی PALSالگوريتم  -3شكل 
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 احيا خاص ىهاموقعيت

  سپتيك شوك
 كريستالوئيد هاىمحلول با كه كسانى با مقايسه در شوند،می درمان كولوئيد با سپتيك شوك دليل به كه كودكانى بقاى ميان رسدمي نظر به

 مفيد پروتكل بر مبتنى راهكار از بخشى عنوان به كولوئيد است ممكن گرچه،. ندارد وجود مهمى بالينى تفاوت شوند،می درمان ايزوتونيك

 .شود فادهاست ايزوتونيك كريستالوئيد محلول از اوليه مايع عنوان به سپتيك، شوك درمان براى كه است منطقى ولى باشد،

  مركزى وريد اكسيژن اشباع پايش استممكن (وريد اجوف فوقانی()SCVO2) دچار وكودكان شيرخواران در درمان تنظيم راىب 

 بقاى ، 71 SCVO2هدف با "هدف به معطوف" يا پروتكل بر مبتنى درمان كه رسدمي نظر به. باشد مفيد سپتيك، شوك

 .بخشدیم بهبود را شديد سپسيس دچار بيماران

 گيرد قرار سپتيك،مدنظر شوك براى پروتكل بر مبتنى راهكار از بخشى عنوان به هنگام، زود كمكى تهويه است ممكن. 

 دارد، اندكى هموديناميك آثار و شودمي آسان اتوميديت با تراشه گذارى كودكان،لوله و شيرخواران در كه است شده داده نشان 

 طور به را آن اما

 بزرگساالن و كودكان در اتوميديت، تجويز از پس آدرنالسركوب . نكنيد استفاده سركوب سپتيك شوك شواهد با بيمار كودكان در روتين

 .است همراه بيشترى مير و مرگ ميزان با اتوميديت تجويز سپتيك، شوك دچار بزرگساالن و كودكان در. شودمي ديده

 هيپوولميك شوك
 ستفادها (سالين نرماليا  الكتات رينگر محلول مانند) ايزوتونيك كريستالوئيد محلول از اوليه مايع عنوان به شوك، درمان براى 

 .ندارد وجود احيا اوليه فاز طول در(آلبومين مانند) كولوئيد از استفاده در بيشترى مزيت هيچ. كنيد

 را با هاي شوكنشانهmL/kg21 ،ممكن  .باشد طبيعى خون فشار اگر حتى كريستالوئيد ايزوتونيك به صورت بولوس درمان كنيد 

 ىها، سوختگ و تروماتيك مغزى آسيب كلى، تروماى به ثانويه شوك دچار كودكان در كلوئيد به نسبت كريستالوئيدها است

-خون اگر. ندارد وجود خاصى ايزوتونيك كريستالوئيد از استفاده از حمايت در شاهدى هيچ. باشند بقا در سودبيشترى با همراه

 از استفاده عدم يا استفاده به توصيه براى كافى اطالعات.بدهيد( mL/kg21)بولوس اضافی  دوز نشد؛ بهتر سيستميك رسانى

 .ندارد وجود هيپوولمى يا سر آسيب با همراه شوك براى هيپرتونيك سالين

 هموراژيك شوك دچار كودكان براى احيا حجم ميزان حداكثر يا زمان بهترين مورد در كافى شواهد كودكان، و يرخواراندر ش 

 .ندارد وجود تروما، متعاقب

 تروما
 .است كودكان جتنابا قابل مرگ عمدة علت نادرست، احياى زيرا دارد؛ بيشترى تأكيد به نياز تروما، در احيا جوانب برخى

 مناسب احياى در هوايى،ناتوانى راه داشتن نگه باز و بازنمودن در نانوايى شامل ترومايى، كودكان احياى در شايع اشتباهات 

 درگير هنگام زود صورت به را كودكان تروماى در تجربه با جراح. است داخلى خونريزى درمان و تشخيص در ناتوانى و مايعات

 اعزام كودكان تروماى تخصصى مركزى به منظوره، چند تروماى سيستم داراى مركزى از را كودكان امكان، صورت در و نماييد

 .نماييد

 :است ترومايى بيماران احياى از خاصى جوانب زير موارد

 و محدود را گردنى مهره ستون حركت كند، مى مطرح را گردنى مهره ستون تروماى احتمال آسيب، مكانيسم كه زمانى •

 را هوايى راه سر، چرخاندن بدون و فك كردن باز مانور طريق از. نماييد اجتناب گردن و سر دادن حركت يا كشش از

 .داريد نگه باز و نماييد باز

 هر به زيرا نماييد، استفاده چانه آوردن باال – سر چرخاندن مانور شود،از باز فك بازكردن مانور با نتواند هوايى راه اگر •

 براى است ممكن خردسال، كودكان و شيرخواران در سر غيرمتناسب بزرگى دليل به .كنيد باز را هوايى راه بايد طريق
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 تخته اثر بر گردن ناخواسته فلكسيون از تا شود آورده باال تنه يا پايين، پوت اكسى كه باشد نياز وضعيت، نمودن بهتر

 .شود جلوگيرى پشتى

 مغزى هرنياسيون از ههايى نشان كه زمانى.نكنيد تهويه حد زبيش ا روتين صورت به را بيمار سر، آسيب موارد در حتى •

 دو هر يا يك شدن گشاد گيرى،اندازه حال در ىاهجمجم فشارداخل ناگهانى افزايش مثالً) دارد، وجود الوقوع قريب

 حد از بيش را بيمار ارادى صورت به است ممكن( هيپرتانسيون و كاردىيبراد نور، به پاسخ كاهش با همراه مردمك

 .كنيد تهويه

. نماييد شك هسينقفسه ىهاآسيب به خارجى، ىهاآسيب غياب در حتى شكمى – ىاهسين تروماهاى كليه در هميشه •

 .شود تهويه و رسانى اكسيژن در اختالل موجب است ممكن ريوى كانتوژن و فشارى،هموتوراكس پنوموتوراكس

 – بينى لوله جاى به كنيد سعى است، جمجمه كف شكستگى به مشكوك يا دارد ماگزيلوفاسيال تروماى بيمار گرا •

 .نماييد تعبيه معدى – دهانى لوله معدى،

 را كننده احيا كوتاه،توراكوتومى انتقال زمان با نافذ تروماى از ناشى قلبى شوك دچار كودكان در خاص بسيار موارد در •

 .باشيد داشته مدنظر

 در و هامهره ستون به آسيب و قلبى تامپوناد فشارنده، پنوموتوراكس شكمى، داخل خونريزى كودكان و شيرخواران در •

 .باشيد داشته نظر در شوك علت عنوان به را ىاهجمجم داخل خونريزى شيرخواران،

 ريوى هيپرتانسيون
PALSاست ممكن. شود انجام تنفسى -قلبی ايست و ريوى هيپرتانسيون دچار بيماران براى بايد تهويه، و رسانى اكسيژن شامل استاندارد 

 بطن براى بار پيش حفظ در بولوس، صورت به ايزوتونيك مايع يك تجويز است ممكن. باشد مفيد هيپركاربى تصحيح براى تالش

. بگيريد سر از را آن است، شده قطع ريوى هيپرتانسيون كاهش براى ستنشاقىا درمان يا وريدى داخل درمان اگر. باشد مفيد سيستميك

. باشيد داشته مدنظر را آنآنالوگ  يا آئروسل پروستاسيكلين يا (iNO)استنشاقی  اكسيد نيتريك از استفاده ريه، عروق مقاومت كاهشبراي 

 قرار استفاده مورد احيا ابتداى در ECMOاگر . كنيد استفاده بولوس صورت به وريدى داخل پروستاسيكلين از نبود، دسترس در iNOاگر 

 .باشد مفيد تواندمی گيرد،

 خاص هاىمراقبت به نيازمند كودكان

 مانند) حمايتى تكنولوژى ،نقص(تراكئوستومى انسداد مانند)خود مزمن شرايط براى خاص، تهاى مراقب به نيازمند كودكان است ممكن

 .نمايند پيدا نياز اورژانس ىهامراقبت به خاص، نيازهاى با مرتبط غير حوادث يا ىاهزمين بيمارى پيشرفت ،(ونتيالتور خرابى

 استوما يا تراكئوستومى طريق از هويهت
 تراكئوستومى لوله كنند، تميز را نمايند،آن ارزيابى را هوايى راه بودن باز چگونه كه بدانند بايد خانگى پرستاران و مدرسه پرستاران والدين،

 قادر بايد امدادگران و والدين .دهند انجام تراكئوستومى داراى را در كودك CPR، مصنوعى هوايى راه يك از چگونه و كنند تعويض را

 از پس اگر. نمايند تأييد را آن كارآمدى سينه، كودك قفسه شدن باز ارزيابى طريق از و برقرار را تهويه تراكئوستومى، لوله طريق از باشند

 تراشه، استوماى داخل به را سايز همان با تراشه لوله يك دسترسى، صورت در يا كنيد تعويض را آن و خارج را تراكئوستومى لوله ساكشن،

 راه فوقانى بخش اگر. دهيد انجام را تهويه استوما، به ماسك يا استوما به دهان طريق از نداشتيد، اختيار در تميزى لوله اگر. نماييد وارد

  .باشد مؤثر شده، مسدود دست با تراشه استوماى كه حالى در بينى، و دهان طريق از ماسك - بگ با تهويه است ممكن باشد، باز هوايى

 مسموميت ىهااورژانس
 كانال هاىكننده بلوك ى،اهحلق سه هاىافسردگى ضد آورها،خواب كوكائين، موضعى، هاىكننده سحیب حد از بيش مصرف است ممكن

 .باشد ىاهويژ درمانى اقدامات نيازمند احيا، معمول اقدامات بر عالوه آدرنرژيك، – بتا ىهاكننده بلوك و كلسيم
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 )قلبى ايست از پس مراقبت) احيا از پس بيمار نمودن پايدار

 آوردن فراهم و بيمارى علل درمان و تشخيص اعضا، ثانويه هاىآسيب از عصبى،اجتناب عملكرد حفظ احيا، از پس هاىمراقبت اهداف

 الزم بيمار مكرر ارزيابى. كرد اعزام كودكان درمانى ىهامراقبت سوم سطح مركز به بهينه، فيزيولوژيك وضعيت با را بيمار تا است امكاناتى

 .شود بدتر عروقى -قلبى وضعيت است ممكن زيرا است،

 تنفسى سيستم
 تقويت را ايكسمى مجدد رسانىخون دنبال به شده مشاهده اكسيداتيو آسيب(باال PaO2 يعنى)هيپراكسمی  كه دهدمي نشان طالعاتا

 كاربردى راه يك. است كافى رسانى اكسيژن حفظ با همزمان اكسيداتيو، آسيب خطر كاهش احيا، از پس فاز اهداف از يكى پس. كندمي

 از ويژه به. است شريانى اكسيژن كافى محتواى از شدن مطمئندر عين  PaO2براي كاستن  Fio2هدف، كاهش  اين آوردندست به براى

 را شريانى هموگلوبين اكسى اشباع كه دمى اكسيژن غلظت كمترين آماده  مناسب امكانات كه زمانى. نماييد استفاده كند، حفظ 91٪ 

 ٪ 94  حداقل پوست راه از شريانى اكسيژن اشباع به رسيدن براى نياز مورد غلظت حداقل را در Fio2بدست آمده است،  ROSCاست و 

 اكسى اشباع است ممكن كه آنجا از. كنيد پرهيز هيپراكسى از كافى، رسانى اكسيژن از اطمينان عين در كه هدف اين با. كنيد تنظيم

 اشباع براىFio2 كه  است مناسب كلى طور به باشد، داشته همخوانى جيوه متر ميلى 500 تا 80 بينPaO2 با% 011 شريانى هموگلوبين

 تواندمی هموگلوبين اكسى اشباع كه حالى در شود، داده كاهش ٪ 100  .شود داشتهنگه 91٪ 

 عبارتنداز زمان، طول در كافى رسانى اكسيژن آزمايشگاهى پارامترهاى كافى، رسانى خون معمول بالينى هاىنشانه بر عالوه: 

 مختل شدت به تنفسى وضعيت اگر. وريدى اكسيژن اشباع شدن طبيعى و الكتات غلظت كاهش متابوليك، اسيدوز شدن برطرف

 (هيپوكسمى سيانوز، هوا، ناكافى تبادل دهى، پاسخ ميزان كاهش يا آژيتاسيون با همراه تنفسى ديسترس پنه،تاكى)است شده

 حاصل اطمينان آن شدن ثابت و بودن باز لوله، صحيح محل از است، شده گذارى لوله قبالً بيمار اگر. دهيد انجام كمكى تهويه

 تغييرات و بگيريد ABGمكانيكی،  ونتيالتور اوليه تنظيم و نمودن برقرار از پس دقيقه15 تا 10 بيمارستانى، شرايط در. نماييد

 مرتبط اپنوگراف،ك با شده گيرى اندازه بازدمى انتهاى CO2غلظت  با را خونى گازهاى لاهايد صورت به. دهيد راانجام مقتضى

 .كنيد پايش را تهويه وضعيت غيرتهاجمى، طريق به بتوانيد تا نماييد

 درموارد. نماييد كنترل(ميدازوالم يا لورازپام مانند)هابخشآرام و (مورفين يا فنتانيل مانند)دردها ضد با را بيمار ناراحتى و درد 

 مانند) عضالنى – عصبى كننده بلوك عوامل از مختل،استفاده شدت به ريوى عملكرد يا ونتيالتور و بيمار هماهنگى عدم

 وجود با. بخشد بهبود را تهويه و رسانى اكسيژن است ممكن دو، هر يا شها بخ آرام يا دردها ضد با همراه(پانكرونيوم يا وكورونيوم

 .سازند مختل را عصبى معاينات و كنند پنهان را تشنج توانند مى عضالنى – عصبى ىهاكننده بلوك اين،

 CO2  بازدمی(P ETCO2)  نماييد پايش تشخيصى، اقدامات انجام و انتقال هنگام ويژه بهرا . 

 كنيد تعبيه را معدي معده،لوله پرهوايى از جلوگيرى به كمك و تخليه براى. 

 عروقى – قلبى سيستم
 پايش مداوم طور به را خون اكسيژن اشباع و(شريانى مستقيم كاتتر طريق از امكان درصورت) خون فشار و قلب ضربان سرعت 

 از را ادرارى نده برو ميزان. دهيد انجام شود، پايدار بيمار حياتى عالئم كه زمانى تا دقيقه 5 هر حداقل را بالينى هاىارزيابى. كنيد

 .باشد كننده كمك قلبى ايست علت تعيين در ليدى ECG 12است  ممكن. كنيد پايش ثابت، كاتتر طريق

 اندازه شريانى، يا وريدى خونى گازهاى آناليز. نماييد ارجرا خ IO، مسير (مسير وريدي 2 ترجيحاً) وريدى مسيرهاى به دستيابى از پس

 تراشه، لوله قرارگيرى وضعيت تا شود انجام بايد سينه قفسه عكس يك. كنيد پايش را كلسيم غلظت و قند سرم، هاىالكتروليت گيرى

 رسانى اكسيژن كفايت ارزيابى براى را مركزى وريد اكسيژن اشباع و شريانى الكتات گيرىاندازه. شود ارزيابى ريوى وضعيت و قلب اندازه

 .باشيد داشته نظر مد بافتى
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 عصبى سيستم
  :كنيد محدود ثانويه را عصبى آسيبهاى خطر زير، هاىطااحتي اجراى طريق از. است مغز عملكرد حفظ احيا، اوليه هدف

 ممكن و ندارد سودى حد بيش از تهويه. كنيد خودداري حد از بيش تهويه از نكنيد يا تهويه حد از بيش را بيمار تينرو صورت به 

 از تهويه بيش است ممكن. سازد بدتر نيز را عصبى مغزى، پيامد رسانى خون و قلبى ده برون روى بر تأثير منفى دليل به است

 مانند)  مغزى الوقوع قريب نشانه هاى هرنياسيون به پاسخ در بخش نجات درمان به عنوان مدت كوتاه و هدفمند صورت به حد

 صورت به ،)كاردى، هيپرتانسيون برادى نور، به دهى پاسخ فاقد متسع )هاى( مردمك جمجمه، داخل فشار در افزايش ناگهانى

 .گرفته شود كار به مقطعى

 باقى كما وضعيت در قلبى احياى ايست از پس كه كودكانى براى) گراديسانتدرجه  34 تا (32 نىدرما هيپوترمى است مكنم 

 فرد حضور در   VF از خارج بيمارستانى ناشى ناگهانى قلبى ايست از كه نوجوانانى براى امر گيرد اين قرار نظر مد مانند،می

 نشده انجام درمانى هيپوترمى آثار روى بر كودكان جمعيت در تصادفى مطالعة گرچه. است منطقى ، ميكنند نجات پيدا ناظر،

 مفيد خفگى، دچار نوزادان در و ناظر فرد حضور در VFاز  بيمارستانى ناشى خارج قلبى ايست دنبال به در بزرگساالن است،

 .است

 از استفاده با نياز، صورت و در بخشى آرام طريق از. نيست مشخص هنوز كردن مجدد، گرم و سردكردن مدت طول و الايده روش 

به . نمايد پنهان را تشنجى فعاليت ميتواند اقدام كه اين باشيد داشته توجه. كنيد جلوگيرى بيمار لرز عضالنى، از – عصبى بلوك

 پانكراتيت، قلبى، آريتمى، ده برون كاهش شامل هيپوترمى، عوارض بالقوه ساير. باشيد عفونت ههاى نشان مواظب دقت

 .است هيپومنيزيومى و هيپوكالمى سرما، ناشى از ديورز دليل به حجم كاهش ترومبوسيتوپنى، هيپوفسفاتمى، كواگولوپاتى،

 مداوم پايش و تب صورت به را بدن دماى امكان، صورت در  (38C< )   كننده، خنك تجهيزات و تب برها وسيله به شدت به را 

 .باشد داشته مغز ، ايسكميك آسيب از پس بهبود بر منفى اثر تواندتب می زيرا كنيد؛ درمان

 يا هيپوگليسمى اصالح مانند قابل متابوليك علل دنبال به و كنيد شدت درمان به را يسكميكا حوادث از سپ تشنجهاى 

 .الكتروليتى باشيد اختالالت

 مگر كنيد؛ پرهيز ساعت   2 هر در گراد سانتى درجه 1,2به ميزان بيش از  گراد سانتى درجه 34 تا 32 از مجدد كردن گرم زا 

  .باشد داشته سريع و مجدد شدن گرم به بالينى نياز داليل به بيمار اينكه

 كليوى سيستم
 از ناشى) نوجوانان 30m L/hزا كمتر يا اطفال، و شيرخواران در ساعت در mL/kg 1 كمتر( ادرارى نده برو كاهش است ممكن

 از. باشد عامل دو هر از تركيبى يا كليوى آسيب ايسكميك ) سيستميك ناكافى رسانىنخو ماننددهيدراتاسيون،) كليوى پيش ضعيتهاىو

 .نماييد تعديل دارند، كليوى دفع كه را داروهايى دوز عملكرد كليوى، كردن چك زمان تا و كنيد پرهيز داروهاى نفروتوكسيك

 بيمارستانى بين انتقال

 امكان، محض به. شود كودكان انجام سوم سطح درمانى مركز يك از ديده تيمى آموزش وسيله به بايد احيا از پس مراقبت ايده ال صورت به

 در بايد انتقال گروه اعضاى. كنيد هماهنگ كننده بيمار، دريافت مركز با انتقال براى و بگيريد تماس چنين تيمى، احيا، اقدامات طى

 مراقبت متخصص كودكان يا اورژانس متخصص يك توسط و باشند ديده ومجرب آموزش ديده، وآسيب بدحال شدت به كودكان مراقبت از

 به( بازدمى CO2شود تعيين بيمار، هر نياز مورد مراقبتهاى و سيستم هر براساس بايد تيم  و نحوه انتقال. شوند رهبرى كودكان، بحرانى

 شده، پايش گذارى لوله بيماران بيمارستانى بين يا داخل بيمارستانى انتقال طى را ) كاپنوگرافى يا كيفى متريك نشانگر كالرى وسيله

 .كنيد

 احيا طى خانواده حضور
 كودك بالين بر بودن حاضر كه فرصت دارند دوست والدين بيشتر و است شده متداول فزاينده اى طور به CPR زمان در خانواده حضور

 به ديگران را آن داشته اند، حضور احيا زمان در كه اعضاى خانواده اى كه است داده نشان مطالعات. شود داده آنها احيا، به زمان در خود
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 كه خانواده اى اعضاى حتى اما مشكل ندارند، اورژانسى اقدامات و پزشكى تجهيزات با بيمارى مزمن، دچار كودكان والدين. اند كرده توصيه

 وى خداحافظى با او زندگى لحظات آخرين در و بودند حاضر عزيز خود بالين بر و نداشته خود بيمار خصوص در زمينه پزشكى پيش هيچ

 سوگ روند و جديد  ضعيت وبا تطبيق در اند و يافته آرامش طريق اين به است، بوده سودمند براى بيمار حضورشان كه دارند اعتقاد كردند،

 كه افرادى ندارند، خانواده حضور اعضاي كه مواردى با مقايسه در كه نشان ميدهد پزشكى روان شدة استاندارد ن هاى آزمو. اندكمك شده

 اعضاى و والدين. دهند بروز  ترىل معقو رفتارهاى سوگ و داشته اند كمترى افسردگى و اضطراب حضور دارند، احيا عمليات هنگام در

 در. بدهند قرار آنها در اختيار را فرصت اين درمانى كاركنان است بهتر بيشتر موارد در اما نمايند، حضور درخواست خود خانواده نميتوانند

 .كنيد فراهم شيرخوار يا  كودك احياي طى در را خانواده اعضاى حضور انتخاب براى اجازه امكان، صورت

 اعضاى حضور اگر. نميشود  عملكرد آنها روى منفى اثر و كاركنان بر استرس سبب نيست و زا مشكل كلى طور به احيا طى خانواده حضور

 را ترك محل كه نمود درخواست آنها از فوراً بايد كند، ايجاد مى مشكل احيا عمليات انجام در يا ميشود استرس كاركنان سبب خانواده

به  كند، آرام را خانواده اعضاى تا شود تعيين بايد يك نفر و باشند حساس خانواده افراد حضور به نسبت بايد احيا، تيم اعضاى.نمايند

 .نمايد حمايت خانواده از و گويد پاسخ آنها سواالت

 احيا عمليات ختم

 متغييرهاى.شود گرفته احيا ختم عمليات به تصميم آن، طبق تا ندارد وجود احيا خصوص پيامد در مطمئنى كننده پيش بينى معيار هيچ

 ريتم و ناظر فرد حضور بدون يا ناظر فرد ،حضور در قلبى ايست سن، اپی نفرين، ،تعداددوزهاى  CPRزمان  طول شامل بقا، با همراه بالينى

 فرد اولين وسيله به CPRانجام  شاهد، يك حضور در كالپس كنند، نمى پيش بينى را پيامد موارد، اين از كدام هيچ. است بعدى اوليه و

پس  عارضه بدون بقاى. می كند بيشتر را آميز احيا موفقيت شانس حرفه اى، افراد رسيدن تا بيمار كالپس بين كوتاه زمانى فاصله و حاضر

 .است رسيده به استناد معمول، غير طوالنى بيمارستانى داخل احياى از

 توضيح قابل غير ناگهانى هاىمرگ

 و بزرگتر كودكان در ناگهانى مرگ  (SIDS), شيرخوار ناگهانى مرگ سندرم موارد بعضى از است ممكن كه ميدهد نشان زيادى شواهد

 يونى ازكانال هاى عبارتند كانالى نقايص. باشد همراه شود، مى يونی قلبى كانال هاى در اختالل سبب كه ژنتيكى هاى باجهش نوجوانان

 مستعد را قلب و شود مى سلول خارج يا / و داخل به الكتروليت ها طبيعى غير حركت به منجر غيرطبيعی كه عملكرد داراى ميوسيت

 مرگ با جوانان از درصد20 تا 14 در و قربانيان از درصد 10 تا 2 در يونی قلبى كانال اختالالت به منجر جهش هاى. سازد آريتمی مى

ژنتيكی  ،غربالگرى ECGمانند )و آزمايشگاهى تحقيقات بالينى. می شود ديده است، نشده پيدا روتين دراتوپسى مرگ علت كه ناگهانى

 ارثى بيمارى ها،ه خانواد از رصدد53 تا 22 در توضيح، غيرقابل ناگهانى مرگ بيماران دچار دو درجه و يك درجه بستگان در) مولكولى

 قبلىو پزشكى تاريخچة ونوجوانان، و كودكان در قابل توضيح غير ناگهانى قلبى ايست زمان در بنابراين،.كرده اند گزارش را زا آريتمى

 در توضيح قابل غير مرگ ناگهانى يا توضيح قابل غير حوادث يا شدگى غرق سنكوپ،تشنج، هاى حمله سابقة شامل( خانوادگی تاريخچة

 در توضيح، غيرقابل ناگهانى مرگ با ونوجوانان و كودكان شيرخواران،همه . كنيد مرور را قلبى هاى ECGبپرسيد  را(سال 50 از كمتر سن

 با و ديده آموزش پاتولوژيست يك توسط كه ترجيحاً گيرند قرار محدوديت بدون و كامل اتوپسى بايدتحت می دهد، اجازه منابع كه زمانى

 قرار مدنظر كانالى، وجوداختالل شناسايى براى را بافت ژنتيكى ناليزآ و حفظ مناسب. شود انجام عروقى – قلبى پاتولوژى زمينه تجربه در

  .دهيد ارجاع آريتمى زمينه در متخصصان داراى مركزدرمانى به است، نشده پيدا آنها دراتوپسى مرگ علت راكه بيمارانى خانواده. دهيد
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 نوزادان احياى

 -قلبى مراقبت دانش و ريوى -احياى قلبى درباره 2010 سال المللى بين اجماع در است كه شواهدى تلفيق حاصل زير هاىدستورالعمل

 كه است اىشده تازه متولد شيرخواران براى اوليه صورت به اين دستورالعملها .است شده مطرح درمانى هاىتوصيه با اورژانس همراه عروقى

پشت  را ناتالپرى گذر دوره كه نوزادانى مورد در آن را توانمى اما هستند؛ رحمى خارج زندگى به داخل رحمى زندگى از گذر حال در

 طى يا تولد هنگام را كه نوزادان پزشكانى. داد تعميم نيز، هستند احيا نيازمند از تولد پس ماه چند تا هفته چند طى ولى اند،سرگذاشته

ها، دستورالعمل اين اهداف ساختن عملى براى .نظر بگيرند در را هادستورالعمل اين رعايت بايد ميكنند، بيمارستان احيا در اوليه بسترى

 .شودمی اطالق بيمارستان،  در تولد از پس اوليه در بسترى شيرخوارى هر به نوزاد، و شده متولد تازه اصطالحات

حمايت  نيازمند تولد بدو در نوزادان، ٪ 10 تقريباً .است آمده دنيا به تازه كه شيرخوارى است اختصاصاً شده، متولد تازه نوزاد از منظور

 مداخل هيچ نيازمند متولد شده، تازه شيرخواران بيشتر اگرچه .دارند احيا اقدامات گسترده به نياز ٪1 از كمتر. هستند تنفس شروع براى

 از درجاتى نيازمند نوزادان از زيادى تعداد باالى تولدها، تعداد علت به اما نيستند، رحمى خارج به داخل رحمى زندگى تبديل براى هاى

 ارزيابى ويژگى زير 3 سريع ارزيابى با توانمى اغلب را، نيستند نيازمند احيا اما اندهشد متولد تازه كه نوزادانى از دسته آن .بود احيا خواهند

 :كرد

 است؟ ترم حاملگى يك حاصل كودك آيا •

 كشد؟ مى نفس يا كند مى گريه آيا •

 دارد؟ مناسبى عضالنى تون آيا •

 تماس معرض در و خشك شود بايد نوزاد .شود جدا مادرش از نبايد و ندارد اقدامى نياز هيچ به نوزاد است، "بله" سوال 3 هر پاسخ اگر

بايد  نوزاد رنگ و فعاليت تنفسى، وضعيت .گردد بدن حفظ دماى تا شود پوشانده كامالً خشك ملحفه با يك و گيرد قرار مادر با پوستى

 .شود پايش پيوسته

 :كند دريافت ترتيب به را زير اقدام حمايتى گروه 4 از بيشتر يا يكى بايد شيرخوار باشد، "خير" كننده، ارزيابى سؤاالت از هريك پاسخ اگر

 تحريك و خشك كردن نياز، صورت در هوايى راه كردن تميز تأمين گرما،) بيمار كردن پايدار براى اوليه مراحل .الف

 تهويه .ب

 سينه  قفسه ماساژ .ج

 حجم دهنده افزايش يا / و نفرين اپى تجويز .د

شكل را . )شود مى صرف صورت لزوم، در تهويه شروع و مجدد ارزيابى اوليه، كردن مراحل كامل براى (طاليى دقيقه)ثانيه  61 تقريباً

 (.ببينيد
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 :شود مى انجام پيشرفته حياتى عالمت دو زمان ارزيابى هم از پس بعدى، مرحله به اوليه مراحل از به  پيشرفت تصميم

 (سختى بدون يا با يا تنفس گهگاه يا بريده بريده تنفس آپنه،)تنفسى  وضعيت 

  (.دقيقه در ضربه 011 كمتر از يا بيشتر)قلب  ضربان 

محل  در ضربان لمس باشد، لمس قابل قلب ضربان اگر .شود انجام قلب ضربان صداى سمع با متناوب به صورت بايد قلب ضربان ارزيابى 

 .است تردقيق بدن هاىقسمت ساير نبض به نسبت باشد كه قلب ضربان از سريع تخمينى ميتواند نيز ناف

 آن نصب ولى دهد، ارائه نبض بيمار از دائمى ارزيابى ميتواند آيد، پديد احيا ساير اقدامات انجام در اختاللى اينكه بدون متراكسى پالس

 .كندنمی كار ضعيف، رسانىيا خون قلبى ده برون شديد افت شرايط در و گيردمی دقيقه وقت 2 تا 0 معموالً

 سرعت ضربان :گردد چك بيمار در حياتى عالمت 3 طور همزمان به بايد شد، آغاز تكميلى اكسيژن تجويز يا فشار مثبت با تهويه هرگاه

 به نياز ارزيابی"  قسمت در كه شودانجام می مترىاكسى پالس با صورت بهترين به مورد اخير كه رسانى، اكسيژن وضعيت و تنفس قلب،

 شده، مراحل اشاره از هريك به بيمار مناسب پاسخ براى ترين شاخصحساس .شود مى داده توضيح زير، در "تجويز اكسيژن و اكسيژن

 .است قلب ضربان سرعت افزايش

 نوزادان احياي الگوريتم -1 شكل



29 
 

 احيا به نياز بينىپيش
 كم دست بايد زايمان هر هنگام .است ضرورى نوزاد، موفق احياى براى حياتى فورى اقدامات وشروع دقيق ارزيابى كافى، آمادگى بينى،پيش

 از و شروع كند را احيا باشد قادر بايد فرد اين .باشد شده، تازه متولد نوزاد به رسيدگى اش،اوليه مسوؤليت كه داشته باشد حضور نفر يك

 تهاى مهار بايد است، دسترس در كه بالفاصله ديگرى شخص يا فرد همان .دهد انجام سينه ماساژ قفسه و مثبت فشار با تهويه بتواند جمله

 سزارين كه اندنشان داده متعددى مطالعات .باشد داشته را داروها تجويز تراشه و داخل گذارىلوله شامل كامل، احياى يك براى انجام الزم

 خطر ترم، زمان در مشابه واژينال زايمان مقابل تولد، در از قبل شده شناخته خطر عامل بدون 39 تا 37هاى هفته در موضعى حسى بى با

 تولد از قبل دارند، احيا به كه نياز نوزادانى بيشتر خطر، عوامل دقيق گرفتن نظر در با .برد نمى باال را تراشه داخل گذارىلوله به نياز نوزاد

 .آماده كرد را نياز مورد تجهيزات و فراخواند را بيشترى پرسنل ماهر بايد شود، مى بينى پيش احيا به احتمالى اگر نياز .شوند مى شناسايى

 در كودكان، آمريكايى آكادمى)ويرايش ششم  ،"نوزادى احياى كتاب" در نوزادان، احياى براى الزم تجهيزات و تشخيص قابل خطر عوامل

 .است نياز مورد هاى خاص، آمادگى(هفته 37 از كمتر حاملگى سن. )محتمل باشد زودرس زايمان كه صورتى در .است موجود( چاپ حال

فشار  با تهويه به نسبت هاريه اين عالوه به و آنها شود در تهويه شدن دشوار سبب است ممكن كه نارسى دارند هاىريتم ترم، پره نوزادان

 و نازك پوست است؛ خطر خونريزى معرض در كه دارند مغز در نارسى خونى همچنين عروق ترم پره نوزادان .هستند پذيرترآسيب مثبت،

 خطر بروز و است بيشتر نوزادان اين در عفونت به ابتال خطر ميشود؛ ايشان در حرارت سريع دادن دست از آنها سبب وسيع بدنى سطح

 .يابد مى خون، افزايش اندك حجم علت به هيپوولميك شوك

 اوليه مراحل
 باز جهت استشمام در وضعيت سر دادن قرار تابشى، حرارتى منبع يك زير او قرار دادن با كودك كردن گرم :عبارتنداز احيا اولية مراحل

  .نوزاد تنفسى تحريك و كردن خشك كاتتر ساكشن، لزوم، صورت در يا پوآر يك وسيله به هوايى كردن راه تميز هوايى، راه كردن

 دما كنترل

 دست از كاهش براى هاى معمول تكنيك از استفاده وجود با ،(گرم 1500 از كمتر)پايين  بسيار تولد وزن با ترم پره كودكان دارد امكان

 گراد،سانتى درجه 26 تا اتاق كردن گرم قبيل از بيشترى گرم كردن هاىتكنيك جهت، همين به .شوند دچار هيپوترمى حرارت، دادن

 قراردادن همچنين دارو، يا غذايى مواد استفاده براى مورد حرارت به مقاوم هاىپالستيك مانند)پالستيكى  پوشش يك در كودك پوشاندن

 ها روش اين وقتى زيرا شود، پايش دقت به بايد شيرخوار بدن دماى .ميشوند توصيه تابشى نور زير وى گذاشتن زا وحرارت تشك روى نوزاد

در  نوزاد ساختن پايدار حين دما حفظ براى هاتكنيك. دارد وجود هيپرترمى از ساير، اىشده توصيف ولى كم خطر شوند،مى هم استفاده با

 پوشاندن و يكديگر با تماس پوستى در نوزاد و مادر دادن قرار كردن، قنداق و خشك كردن ملحفه، كردن گرم قبل از مانند زايمان اتاق

 گذارىلوله شامل احيا اقدامات تمام. اندنشده مطالعه اختصاصى صورت به ولى اند، شده توصيه و گرفته قرار مورد استفاده پتو، يك با هردو

 .گيرند صورت حرارت، كنندة كنترل مداخالت وجود با ميتوانند وريدى، داخل راه تعبيه و سينه ماساژ قفسه تراشه، داخل

 مغزى، فلج و نوزادى تولد، تشنجات حوالى تنفسى افت بروز ميزان آيند، مى دنيا دار بهتب مادران از كه نوزادانى در كه است شده گزارش

 پيشرفت آسيب با ايسكمى، از پس يا حين در هيپرترمى ميدهند كه نشان حيوانى مطالعات. است يافته مير افزايش و مرگ خطر و باالتر

 هيپرترمى ياتورژنيك از پرهيز و طبيعى دماى آوردن دست دهد، به مى كاهش عصبى هدف، را آسيب دما، كردن كم .است مرتبط مغزى

 .است

 هوايى راه كردن تميز

 مكونيوم است از عارى آمنيوتيك مايع كه هنگامى

 كردن ساكشن همچنين .شود كاردىبرادي سبب ميتواند احيا، حين كردن نازوفارنكس ساكشن دهدمى نشان كه دارد وجود شواهدى

 و ريوى ظرفيت شدن بدتر با ميتواند NICUمراقبت ويژه نوزادان  بخش در( بينى يا دهان واضح ترشح در غياب) تراشه لوله طريق از روتين

 سبب ترشح، حضور در كردن كه ساكشن دارد وجود نيز شواهدى اين، وجود با .شود مغزى خون جريان سرعت در كاهش و رسانىاكسيژن

 نوزادانى در بايد( پوآر با ساكشن جمله از)تولد  از پس بالفاصله ساكشن كردن كه ميشود توصيه بنابراين، .شود مى مقاومت تنفسى كاهش

 .هستند PPV مثبت فشار با تهويه نيازمند يا دارند خودى به تنفس خود در واضح انسداد كه شود انجام
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 دارد وجود مكونيوم كه هنگامى

 ها تكنيك برخى (MAS) مكونيوم آسپيراسيون شديد سندرم به منجر ميتواند احيا، حين يا تولد حين زايمان، از قبل مكونيوم آسپيراسيون

 مادر، از واژن هاشانه خروج از قبل اوروفارنكس ترشحات كردن ساكشن .است شده توصيه. شود  MASسنتى براي كاهش بروز  طور به

 تراشه گذارىلوله. شد ثابت آن بودن تأثيرشاهددار، بى تصادفى كارآزمايى يك در سرانجام اينكه بود، تا توجه مورد روتين صورت به مدتها

 به آمنيوتيك آلودگى مايع با شده متولد نوزادان تمام در اوليه، به صورت تراشه مستقيم كردن ساكشن و روتين و صورت انتخابى به

مناسبى  وضعيت تولد بدو در كه نوزادانى در كار انجام اين كه داد نشان شاهددار تصادفى كارآزمايى اينكه يك تا ميشد، توصيه مكونيوم،

 در ،(MASF)مكونيوم بوده است  به آغشته ايشان آمنيوتيك مايع كه مادرانى شده از متولد حالبى نوزادان اگرچه .ندارد سودى دارند،

نبوده  همراه مير و مرگ يا MASن تراشه با كاهش بروز كرد ساكشن شيرخوران، اين در اما هستند، MASبراى  بيشترى خطر معرض

 هم با شده ساكشن مقايسه نوزادان براساس است، ارزشمند تراشه لوله از مستقيم مكونيوم كردن ساكشن اينكه براى شاهد تنها .است

 .است مشهود مطالعات در اين شده، گذارىلوله نوزادان گروه در واضح گيرى و سوء است آنها مشابه گروههاى

 حالبى نوزادان تراشهلوله كردن ساكشن براى فعلى عملكرد تغيير به توصيه شاهددار براى تصادفى كارآزمايى فقدان علت به حاضر حال در

 برادى كه مواردى ويژه در به بود، ناموفق و كشيد طول خيلى گذارىلوله به اگر حال، اين با. مكونيوم، وجود ندارد به آغشتگى با شده متولد

 .گيرد قرار مدنظر بايد ماسك -با بگ تهويه ميافتد، اتفاق پايدار كاردى

 اكسيژن تجويز و اكسيژن به نياز ارزيابى
 خارج محيط اشباع حد به مشكل، نوزادان بدون در تولد، از پس دقيقه 01 تا خون سطح اكسيژن ميدهد نشان كه دارد وجود زيادى شواهد

 باقى درصد 11 تا 71 حد در تولد، از پس دقيقه چندين براى طبيعى طور هموگلوبين به اكسى اشباع سطح است ممكن. رسدرحمى نمی

شاخص  پوست، نگر بالينى ارزيابى كه هاند داد ديگر نشان مطالعات .برسد نظر به سيانوتيك نوزاد بازه زمانى، اين در نتيجه در و بماند

 در نرسانى اكسيژ وضعيت ضعيف براى بسيار شاخصى سيانوز، فقدان و است دوره نوزادى بدو در هموگلوبين اكسى اشباع از ضعيفى بسيار

 دارد كه وجود شواهدى زيرا است، مهم ويژه به احياى نوزادان، در ويژه به اكسيژن با بهينه درمان .است تولد پس از مشكل بدون نوزاد

 اعضا از بسيارى به ايسكمى ميتوانند و هيپوكسى .باشد مضر نوزادان براى حد، ميتواند از بيش يا ناكافى رسانى اكسيژن دهد مى نشان

است  ممكن كه مضرى پيامدهاى مورد در احيا، دريافت كنندة نوزادان بر مطالعات شواهد نيز و تجربى ديگر، شواهد سوى از .بزنند صدمه

    .است افزايش به رو كند، ايجاد آن از پس و طى احيا حد، از بيش اكسيژن با مدت كوتاه تماس حتى

 مترى اكسى پالس
 .ميدهد نشان تولد، بدو از ترم سالم نوزادان در زمان تولد از را اكسيژن اشباع درصد بسيارى، مطالعات

اشباع  از درست تخمينى تولد، از پس دقيقه 2 تا 0 ميتوانند طى دارند، نوزادان براى شده طراحى ويژه پروب جديد كه مترهاىاكسى پالس

 قلبى ده برون كه زمانى احيا، تا از نياز بى يا نيازمند ترم، پره چه و ترم چه از نوزادان، بسيارى در مترهااكسى پالس اين .بدهند اكسيژن

دارد،  وجود احيا احتمال كه مواردى در ميشود توصيه .هستند اطمينان قابل دارد، وجود ضربان شناسايى پوستى براى خون جريان و كافى

 تجويز كمكى اكسيژن هنگامى كه يا است پايدار سيانوز كه هنگامى ميشود، بيمار داده به مثبت فشار تنفس چند از بيش كه هنگامى

 مجراى از قبل هايىمحل به بايد پروب چاپ شده، اطالعات در اكسيژن اشباع مناسب مقايسه براى. استفاده شود مترىاكسى ميشود،

 نوزادان به پروب كردن ميدهد وصل نشان كه دارد وجود شواهدى (.دست كف يا مچ معموالً راست، فوقانى اندام مانند) شود شريانى متصل

  .كند مى تسهيل را هاسيگنال سريع دريافت به دستگاه، آن اتصال از قبل

 كمكى اكسيژن تجويز
 اند، پرداخته ٪ 011 اكسيژن يا در اتاق هواى در نوزادان احياى شروع مقايسه به شاهددار كه تصادفى كارآزمايى چندين درباه متاآناليز دو

 جز اكسيژن به مختلف هاىغلظت مقايسه مورد در اىهيچ مطالعه .است بوده بيشتر اتاق هواى در احيا شروع به دنبال بقا كه داد نشان

 تعريف طبق كه است داده نشان ترمپره نوزادان در مطالعه يك .است نشده انجام ترم احياى نوزاد در درصد، 011 اكسيژن يا اتاق هواى

 اكسيژن احيا با شروع به نسبت هيپراكسمى و هيپوكسمى كمتر شدن سبب اكسيژن، و اتاق هواى از تركيبى با شروع احيا پژوهشگران

 .است شده اتاق، هواى و اكسيژن از با تركيبى آن تنظيم سپس و اتاق هواى يا٪ 011
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 غلظت با اكسيژن با احيا از ثانيه 91نوزاد پس از اگر. اتاق آغاز شود هواى از استفاده با بايد احيا نيست، دسترس تركيبى در اكسيژن اگر

 فزايشا%  011 بايد به اكسيژن غلظت يابد، بهبود قلب ضربان كه تا زمانى (دقيقه در بار 61 از كمتر قلب ضربان) باشد برادى كارد پايين،

 .يابد

 PPVمثبت  فشار با تهويه

 100 از كمتر وى قلب ضربان و يا بماند باقى گهگاه و بريده بريده تنفس حال در يا همچنان آپنه احيا، اوليه مراحل انجام از پس نوزاد اگر

  .كنيد شروع را PPVبايد باشد، دقيقه در بار

 كمكى تهويه و اوليه هاىسفتن
 طى PPVهنگامی كه . ميشود( FRC)عملكردى باقيمانده ظرفيت ايجاد باعث خودى، به خود چه و كمك با چه تولد، دنبال به اوليه هاىدم

 روى مطالعات شواهد. است نشده تعيين مؤثر، FRCجريان مورد نياز براي برقراري يك  ميزان و دم زمان بهينه، فشار شود، مى احيا انجام

 كمكى با تهويه. بينندمی آسيب باال حجم داراى هاىمد با راحتى به ترم پره هاىريه تولد، از پس بالفاصله دهد كه مى نشان حيوانات

 .است نگرفته قرار مورد بررسى مختلف، هاى سرعت نسبى كارايى ولى گيرد، قرار مى استفاده مورد اغلب دقيقه، در با 61 تا 11 سرعت

 ارزيابى سينه قفسه بايد حركات نيابد، بهبود قلب ضربان كه صورتى در. است ضربان قلب در سريع بهبود اوليه، تهويه كفايت اصلى معيار

 در ضربان 011 باالى به سرعت به ضربان قلب تا شود داده دقيقه در تنفس 61 تا 11 با سرعت بايد كمكى تهويه خالصه، طور به. شوند

 از استفاده زايمان، اتاق در و مراقبتهاى ويژه بخش در ترم پره نوزادان از كمى تعداد در. شود داشته نگه حد اين يا در برسد دقيقه

 كمك هوايى راه انسداد تشخيص به نشانگرهايى چنين است ممكن و است شده گزارش ماسك با تهويه طى   CO2متريكنشانگرهاى كالرى

  .كنند

 كمكى تهويه ابزارهاى
 شده طراحى فشار تنظيم براى شكل كه تى مكانيكى قطعه يا دمنده خود بگ يا جريان هوا دمندة بگ از استفاده با توان مى را مؤثر تهويه

 مشخص از مقادير شده، توليد فشار است ممكن و هستند ورودى جريان گاز ميزان به وابسته دمنده خود بگ هاى دريچه .كرد برقرار است،

 طوالنى دمى هاىزمان و هدف دمى فشارهاى شكل، تى قطعه از استفاده با مكانيكى هاىمدل در .باالتر رود سازنده، شركت وسيله به شده

بهبود  با دارند نياز مىد فشارهاى زياد، احتمال به. نيست مشخص هااين يافته بالينى اهميت اما شود، مى ايجاد هابگ از بسيار بيشتر

 در برسد، بيمار به نفس هر با در بايد كه اىبهينه حجم و شده ايجاد حجم و بين فشار رابطه اما كنند، تغيير تولد، از پس هاريه ظرفيت

 حساسيت بسيار استفاده، مورد ابزار به توجه بدون احيا كنندگان، .است نشده بررسى هنوز است، گيرىشكل حال FRCكه  زمانى مدت

 .دارند هاريه ظرفيت تغييرات تشخيص در پايينى

 (LMA) الرنژيال هاىماسك
 تولد سن با يا گرم 2111 باالى وزن با نوزادان تهويه براى پوشاند، مى كامالً را حنجره دهانه روى كه هايى LMAكه  است شده داده نشان

 از كمتر يا هفته 31 از كوچكتر يعنى ترم نوزادان پره در ابزارها اين از استفاده مورد در اطالعات محدودى. است مؤثر بزرگتر، يا هفته 31

 احيا، حين تراشه گذارىلوله يا صورت وسيله ماسك به تهويه كه باشد توجه مورد زمانى بايد LMAاستفاده از . گرم وجود دارد2111

 دارو فورى تجويز موارد در يا سينه قفسه ماساژ مكونيوم، حين به آغشته آمنيوتيك مايع موارد رد LMA. نباشد عملى اصالً يا ناموفق باشد

 .است نشده بررسى تراشه، به داخل

 تراشه داخل گذارى لوله
 :كند پيدا انديكاسيون نوزادان احياى مرحله از چندين در است ممكن تراشه داخل گذارىلوله

 .هستند بدحال و كرده دفع كه مكونيوم نوزادانى در تراشه داخل ترشحات اوليه ساكشن •

 .باشد تأثيريا بى طوالنى خيلى ماسك -بگ با تهويه كه زمانی •

 .شود مى انجام سينه قفسه ماساژ كه هنگامى •
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 ممكن تراشه داخل هگذارى لول زمان پايين مدت بسيار تولد وزن و مادرزادى فتق ديافراگماتيك مانند احيا، در خاصى شرايط براى •

 .باشد بستگى داشته نيز، دسترس در امدادگران تجربه و به مهارت است

 مسير در لوله گرفتن قرار بهترين شاخص قلب، ضربان سرعت در فورى افزايش مثبت متناوب، فشار تجويز و تراشه داخل گذارىلوله از پس

وزن  بسيار كم موارد در حتى نوزادان، در تراشه لوله صحيح محل  تأييد براى بازدمى CO2وجود . است مؤثر تهويه و تأمين تراكئوبرونشيال

 مى تأييد را داخل تراشه در تراشه لوله گرفتن قرار كافى، قلبى ده داراى برون بيماران در (بازدمى CO2شناسايی )نتيجه مثبت .  است مؤثر

بازدمی روش CO2 تشخيص .است مرى در لوله گرفتن قرار نفع به قوياً ( CO2يعنی عدم وجود )تست  منفى نتيجه كه حالى در كند،

 سبب ميتواند ريوى، خون جريان بودن ضعيف  يا فقدان كه داشت توجه بايد حال، با اين .است تراشه گذارىلوله توصيه شده براي تأييد

 خارج سبب ميتواند كاذب نتيجه منفى اين لذا (.نشود داده تشخيص CO2در تراشه  لوله گرفتن قرار وجود با يعنى. )شود كاذب نتايج منفى

 صحيح لوله قرارگيرى هاىشاخص ساير .شود پايين ده قلبى برون با بدحال، شديداً شيرخوار در مجدد هگذارى و لول لوله نابجاى سازى

 به نوزادان همه در هاشاخص اين ريه؛ اما دو هر در برابر تنفسى صداى وجود سينه، حركت قفسه تراشه، لوله گرفتن بخار از عبارتند تراشه،

 .ارزيابى نميشود منظم طور

 سينه قفسه ماساژ
 سينه قفسه ماساژ دقيقه باشد، در بار 61 از كمتر قلب ضربان ثانيه، 31 مدت مكمل به اكسيژن با كافى تهويه وجود با كه صورتى در

 انجام در سينه قفسه ماساژ است ممكن كه از آنجا و است نوزادان احياى در اقدام مؤثرترين تهويه، آنجا كه از .ميكند پيدا انديكاسيون

 تحتانى سوم در يك بايد ماساژ .شوند مطمئن تهويه بودن بهينه از شروع ماساژ، از قبل بايد امدادگران كند، ايجاد مزاحمت تهويه مؤثر

 : است شده توصيه تكنيك باشد دو سينه قفسه خلفى -قدامى قطر سوم يك اندازه تقريباً به بايد آن عمق و شود انجام استرنوم

 انگشت دو)ميكنند  حمايت را نوزاد پشت و اندشده حلقه سينه دور قفسه انگشتان ساير كه حالى در شست انگشت دو با ماساژ 

 (هادست نمودن حلقه -شست

  كندمی حمايت را نوزاد پشت ديگر دست كه حالى در دو انگشت، با ماساژ. 

 عروق رسانى خون انگشتى، فشار دو تكنيك دو به نسبت ها،دست نمودن حلقه -شست انگشت دو تكنيك است ممكن كه آنجا از

 در سينه قفسه ماساژ انجام براى ها،دست حلقه نمودن -شست انگشت دو تكنيك كند، ايجاد سيستوليك بيشترى حداكثر و كرونر

 .ميشود توصيه شده، متولد نوزادان تازه

 .كرد پيدا نوزاد دسترسى ناف بند به ناف، بند كاتتر كردن وارد براى احيا باشد، حين نياز كه است ارجح مواردى در انگشتى دو تكنيك

 را ناف به مناسب دسترسى اجازه كه طورى)يگيرد  م قرار نوزاد سر باالى امدادگر كه حالى در گذارى شده،لوله نوزاد در است ممكن البته

 .استفاده كرد هادست نمودن حلقه – شست انگشت دو از تكنيك ،(بدهد

 اما شود، باز كامالً دورة استراحت طى كه داد اجازه سينه قفسه به بايد. نباشند هم همزمان با كه شوند هماهنگ طورى بايد تهويه و ماساژ

 مجموع در تنفس، 31 همراه با دقيقه در ماساژ 91 و باشد 0 به 3 تهويه، به بايد نسبت ماساژ. سينه جدا شودقفسه از نبايد امدادگر انگشتان

 ثانيه نيم حدود بايد فرآيند هر نتيجه در .دست يافت دسترسى، قابل تهويه سرعت حداكثر به تا شود بيمار داده به دقيقه در فرآيند 021

 .شود انجام تهويه، هر از پس ماساژ اولين با بازدم بكشد و طول

 بوده قلبى علت يك از ناشى علت ايست، كه مواردى در است داده نشان نوزاد غير روى بيماران مطالعات و حيوانات در مطالعات از شواهدى

 موارد ايست در است داده نشان كودكان در بررسى يك. مفيدتر است تنفس 2 به 31 حتى يا 2 به 02 نسبت با يا ماساژ مداوم ماساژ است،

 نوزادان، احياى در ميشود توصيه .است ارجح تنهايى به قلبى ماساژ به آن شروع به مصنوعى، نسبت تنفس با CPRشروع  غيرقلبى، علت با

 در امدادگران بايد حال عين در .شود استفاده تهويه به براى ماساژ 0 به 3 نسبت از است، تنفسى ايست اوليه به علت هميشه تقريباً كه

و  قلب ضربان سرعت تنفس،. باشند داشته نظر در ( 2به  02 مانند)را  باالتر هاىاز نسبت استفاده است، محتمل قلبى علل كه مواردى

 ماساژ برسد، باالتر يا در دقيقه ضربه 61 به خود به خود ضربان كه زمانى تا بايد شود و مجدد ارزيابى اىهدور صورت به بايد رسانىاكسيژن

 خون ماساژها كه اين چرا شود، اجتناب سينه قفسه ماساژ در مكرر وقفه از بايد اين، وجود با.  يابد هماهنگ ادامه تهويه و سينه قفسه

 .كنند مى مختل را كرونر عروق خون حفظ جريان و سيستميك مصنوعى رسانى
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 داروها
 ناكافى شدن پر از ناشى معموالً متولد شده تازه نوزاد در كاردى برادى .روند مى كار شده، به متولد تازه نوزادان احياى در ندرت به داروها

 وجود تهويه با قلب ضربان چنانچه ولى .است آن رفع در مترين اقدام مه كافى تهويه برقرارى و است شديد يا هيپوكسمى هوا از هها ري

 اپى تجويز است ممكن بماند، دقيقه باقى در بار 60 از كمتر سينه، قفسه ماساژ و (لوله تراشه طريق از معموالً) ٪ 100 اكسيژن با كافى

 وازوپرسورها مخدرها يا آنتاگونيست بافرها، از استفاده ندرت به ممكن است .كند پيدا انديدكاسيون هردو، يا و حجم افزايش دهنده يا نفرين

 .شود نمى توصيه زايمان اتاق آنها در تجويز اما باشد، مفيد احيا از پس

 نفرين اپى تجويز دوز و ميزان
 راه از تجويز تراشه، داخل نفرين از اپى كننده حمايت شواهد فقدان به توجه با. تجويز شود وريدى راه از نفرين اپى كه شود مى توصيه

 كيلوگرم هر ازاى ميلی گرم به 13/1-10/1دوز وريدي توصيه شده . شود انجام وريدى دسترسى تعبيه از پس فرصت در اولين بايد وريدى

  .است دوز هر در

 حجم افزايش
 به كافى حد به نوزاد قلب سرعت ضربان و (ضعيف نبض ضعيف، نرسانى خو پريده، پوست رنگ)است  محتمل يا دارد وجود نريزى خو وقتى

 كريستالوئيد يك محلول زايمان، اتاق در. توجه قرار داد مورد را هها دهند حجم از استفاده بايد است، پاسخ نداده احيا اقدامات ساير

 هنگام. باشد داشته به تكرار نياز است ممكن كه است، كيلوگرم هر ازاى به دوز توصيه شده ده ميلی ليتر . ميشود توصيه خون يا ايزوتونيك

بطنى  داخل خونريزى با باال هاىحجم سريع تزريق شود، زيرا اجتناب هادهنده حجم سريع تجويز از تا دقت نمود بايد نارس، نوزادان احياى

 است بوده همراه

 احيا از پس هاىمراقبت
 گردش و تهويه وقتى .بدترشدن هستند خطر در بازگشت، طبيعى حد به آنها عالئم حياتى اينكه از پس هستند، احيا نيازمند كه كودكانى

 به آنجا يا نگهدارى باشد، داشته را ضرورى هاىمراقبت دقيق و پايش امكان كه مناسبى محيط در بايد شد، شيرخوار برقرار كافى خون

 .شود منتقل

 نالوكسان
 حمايت با بايد. شودنمی تنفسى، توصيه ديسترس دچار نوزادان براى زايمان اتاق احيا در اوليه اقدامات از بخشى عنوان به نالوكسان تجويز

 .شود بازگردانده طبيعى حالت به رسانى،اكسيژن و ضربان قلب سرعت تهويه، از

 گلوكز
 ايسكميك -صدمات هيپوكسيك دنبال به ناگوار پيامدهاى و مغزى آسيب افزايش يافته خطر در دارند، گلوكز پايين سطح كه نوزادانى

از  پس كه گلوكز باالى سطوح .است نشده باشد، مشخص داشته همراهى بدتر پيامد با كه گلوكز از سطح خاصى هيچ هرچند هستند،

 كننده حفاظت است ممكن و لذا نبوده همراه حيوانى مطالعات يا كودكان اخير هاى موردىيسر در جانبى اثرات با ايسكمى يا هيپوكسى

فقدان  علت به حاضر حال در .است نداشته وجود كند،بررسى  را سؤال اين كه شاهددارى تصادفى هيچ كارآزمايى حال، اين با .باشد

 از پيشگيرى براى فرصت ممكن، اولين در احيا از پس بايد .كرد توصيه توان را نمى گلوكز از مناسبى غلظت محدوده هيچ اطالعات،

  .شود انجام گلوكز انفوزيون وريدى هيپوگليسمى
288 

 احيا شروع عدم و ختم هاىدستورالعمل
 و نگرش است، ناخوشى يا باالى مرگ خطر كننده بينى پيش كه هستند شرايطى نيست، دچار قطعى ايشان حيات قابليت كه نوزادانى براى

 مورد دارند در دوست والدين كه ميدهند نشان مطالعات .متفاوت است دسترس در منابع و منطقه هر حسب بر انجام شده پزشكى اقدامات
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 چنين در شديد نهاى درما معايب و مورد مزايا در عقايد .باشند داشته بارزترى نقش شدت بدحال، به نوزادان در حياتى حمايت شروع

 .است متفاوت نوزادانى بسيار

 احيا شروع عدم
 منطقى احيا، اقدامات عدم شروع آنها در كه باشد داشته همراهى ناگوار و پيامدهاى باال مير و مرگ با كه دهد رخ شرايطی است ممكن

 هاىتيم وسيله به خاص، مورد هر با هماهنگ و پايا رويكرد يك. باشد فراهم والدين رضايت كسب براى فرصت كافى وقتى ويژه به .است

 اخالقى نظر از احيا، از پس يا حين حيات حفظ كننده درمان قطع و احيا شروع عدم .است مهم هدف بسيار يك والدين، و مامايى و نوزادان

 .ترديد كنند حمايتى اقدامات قطع در است، نامحتمل عملكرد، بسيار داراى بقاى كه وقتى نبايد پزشكان و هستنديكسان 

 تفسير شوند موجود، هاى منطق اساس پيامدهاى بر بايد زير هاى دستورالعمل

 باالى ناخوشى و هستند زودرس مرتبط مرگ با قطعى تقريباً صورت به ناهنجارى مادرزادى يا تولد، وزن حاملگى، سن وقتى •

 زير حاملگى سن)نارسى شديد شامل آن لهاى مثا .ندارد احيا انديكاسيون است، محتمل يافتگان بقا معدود بين قبول در غيرقابل

 . است 03 تريزومى مانند عمده، اختالالت كروموزمى بعضى و آنانسفالى ،(گرم 111 از تولد كمتر وزن يا هفته 23

 با نوزادان شامل معموالً اين حالت .دارد انديكاسيون هميشه تقريباً احيا قابل قبول، ناخوشى و بقا باالى ميزان با مرتبط شرايط در •

  شود می هاى مادرزادىىناهنجار انواع بيشتر با نوزادان و باالتر و هفته 22حاملگى سن

 زياد نوزاد براى احتمالى و بار است باال نسبتاً ناخوشى ميزان و است مرزى درحد بقا و نيست قطعى آگهى پيش كه شرايطى در •

  .كرد حمايت احيا شروع مورد در خواسته والدين از بايد است،

 براساس شده مقاالت چاپ از استفاده با تواند مى و باشد موجود مبناى اطالعات بر بايد مير و مرگ و ناخوشى خطرات ارزيابى

 اقدامات در زمان طول در است ممكن كه تغييراتى را بايد هاگيرى تصميم اين .شود تقويت هاى خاص،جمعيت از حاصل اطالعات

 .دهد قرار نظر مد نيز، شود پزشكى ايجاد

 احيا اقدامات ختم
 ختم بماند، باقی لمس دقيقه غيرقابل 01 مدت به قلب كه صورتى در ندارد، قابل شناسايى قلب ضربان كه شده متولد تازه نوزاد يك در

 علت مانند عواملى گرفتن نظر در با است بايد نبض فاقد كه نوزادى در دقيقه، 01 از پس اقدامات احيا ادامه براى است تصميم مناسب احيا

 خطر به نسبت توسط والدين قبلى شده ابراز احساسات و درمانى بالقوه هيپوترمى نقش عوارض، وجود عدم يا وجود حاملگى، احتمالى، سن

 .است ناخوشى قبول قابل
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 خودآزمايی
 

 شايع ترين نوع شوك در كودكان كدام است ؟(0

 شوك توزيعی(شوك هيپوولميك                                    ب(الف
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 توان استفاده نمود چند ميلی متر جيوه می باشد؟براي ساكشن كردن راه هوايی از طريق لوله تراشه حداكثر قدرت ساكشنی كه می (3

 031-11( الف

 021-91(ب

 021-11(ج

 031-11(د

 طی مراحل احيا با كيفيت باال كدام يك از موارد زير حائز اهميت  می باشد؟(1

 اطمينان از انجام ماساژ قفسه ي سينه با سرعت و عمق مناسب( الف

 به قفسه ي سينه پس از هر ماساژ اطمينان از اجازه ي بازگشت ارتجاعی كامل(ب

 اطمينان از به حداقل رساندن وقفه ي بين ماساژ ها و پرهيز از تهويه بيش از حد (ج

 همه ي موارد ( د

 :ريتم هاي قابل شوك دادن عبارتند از(2

 VF(الف

 بدون نبض VT(ب
 با نبض  VT(ج

 الف وب(د

 الف: جواب -0

 الف: جواب -2

 ب: جواب -3

 د: جواب -1

 د :جواب -2
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 كليد واژگان
 Cardiopulmonary resuscitation ريوي -احيا قلبی

 Advance life support  حمايت حياتی پيشرفته

 Airway management اداره راه هوايی

 Pulseless arrest ايست قلبی بدون نبض

 Tachycardia افزايش ضربان قلب

 Bradycardia كاهش ضربان قلب

 Pace maker سازضربان 

 Post cardiac arrest care مراقبت بعد از ايست قلبی 

 Emergency trolley drugs داروهاي ترالی اورژانس

 

 


