دانشگاه علوم پزشكي لرستان

(  )01 sارزيابي انجام مي دهيم اگر ضربان بهتر شد
اگر نوزادمان ترم و تنفس و تنه عضالني خوبي دارد

به باالي  01تا ضربه در دقيقه رسيد ماساژ را متوقف

قبل از هر کاري زير وارمرگذشته و پوار مي کنيم

مي کنيم ولي تهويه با فشار مثبت به باالي  011تا و

(ساکشن ) و بعد نوزاد را پوزيشن داده (در حالت بو

تنفس خودبخودي شود  pvv.را ادامه مي دهيم  ،و

کشيدن ) و سپس خشک مي کنيم که خود يک

اگر با دادن ماساژ ضربان بهتر نشد و افت کرد (

نوع تحريک کردن هم هست ولي اگه تنفس خوب

زير  01تا ماند )  ،تهويه با فشار مثبت را ادامه و

نبود يا تن عضالني خوبي نداشت با زدن به کف پاها

دارو درماني را شروع مي کنيم ( نفر سوم احياء )

و تحريک شانه ها او را وادار به تنفس مي کنيم اگه

داروههاي احياء  ،اپي نفرين  ،آميو دارون  ،سولفات

تنفس بهتر نشد يکبار ديگر راه هواي را چک مي

منيزيم  ،آتروپين

کنيم ( درست گذاشتن ماسک  ،وجود ترشحات ،

ادامه دادن احياء نوزاد تا زمان برگشت ضربان قلب

پوزيشن عضله ) و اگر با وجود اينها تنفس خوب

نوزاد به باالي  021تا در دقيقه و تنفس خود بخودي

نشد و يا  gaspingيک نفر جهت فعال کردن کدو

ودر نهايت اکستيوپ نوزاد و مراقبتهاي بعد از

فراهم نمودن و فيبراتور (ماساژ) اقدام مي کند و

احياءمي باشد .

نفر ديگر تهويه با فشار مثبت ( )ppvهر ثانيه يک

اپي نفرين ؛ دوز ID/Iv

نفس و چک نفس نوزاد در فاصله  01ثانيه اگر کمتر

محلول  0/01111و تکرار هر  3تا  5دقيقه

از 011تا و باالي  01ضربان بود همان  pvvرا ادامه

فشردن قفسه سينه  011/ min؛ عمق 4cmدر

داده و نيازي به ماساژ نيست تا زمانيکه نفس نوزاد

شير خواران و 5cmgدر کودکان

گردآورنده :کلثوم نصيري

برگردد و خود بخودي گردد و مراقبتهاي بعد از

محل فشردن ؛ شير خواران خطي که دو نوک سينه

مرداد 0931

احياء (دادن  o2زير تحت نظر ) .اگر با وجود تهويه

را به هم وصل مي کند و کودکان نيمه تحتاني

مثبت ( )pvvضربان قلب افت کرد به کمتر از  01تا

استرنوم و بررسي مجدد نبض هر  2دقيقه تا

ضربان رسيد همزمان با تهويه مثبت ماساژو را

مناسب شدن نبض نوزاد

بيمارستان امام خميني (ره) پلدختر

اتاق عمل

شروع کرده ( نفر دوم احياء کننده ) 3 ،تا ماساژو
يک تنفس ( اينتوباسيون ) ،پس از يک دقيقه

 /1/0g/kg1/10g/kgاز

ماساژو

تنفس

يک احيا گر

 31به

2

دو نفر احيا گر

 05به

2

Neonatal Resuscitation

اينتوبه و فشردن قفسه سينه با

-0آيا سن باردار ي ترم ؟

هماهنگي Pvv

 -2آيا تنفس يا گريه ميکند ؟
 -3آيا تن عضالني خوبه؟

آيا ضربان قلب <01است ؟

خير

بله

-0گرم نمودن

اپي نفرين

 -2پاک کردن راه هوايي
ماندن با مادر

 -3خشک کردن و تحريک نمودن

-0مراقبت هاي عادي
 -2تامين گرماي مناسب

بله

 -3پاک کردن راه هوايي
 -4خشک کردن

تهويه با فشار مثبت pvv

 -5ارزيابي مداوم
آيا ضربان قلب <011؟
خير
انجام مراحل اصالح تهويه
آياضربان <01

آيا تنفس با جريا سيانوز پايدار وجود دارد ؟
بله

بله

پاک کردن راه هوايي و فشار مثبت مداوم
راه هوايي cpap

مراقبت هاي بعد از احياء

