




اولنی اقدام

خود ایمنیحفظ 
هیچگاه قربانی دیگری را اضافه نکنید



همواره

با احیای پیشرفته  

احیای پایه 
آغاز می شود



تشخیص ایست قلبی: قدم اول

درخواست کمک: قدم دوم

چک نبض: قدم سوم

ماساژ قفسه سینه: قدم چهارم

باز کردن راه هوایی: قدم پنجم

تنفس: قدم ششم







شوک اول: ریتم قابل شوک



شوک دوم: ریتم قابل شوک



شوک سوم: ریتم قابل شوک



داروىای آنتی آریتمیک
 فقط در صورتی کهVT/VF  داریم

 حینCPR  به صورتIV push تجویز می شود

 دوز دوم آمیودارون بعد از شوک پنجم در صورت ادامه داشتن آریتمی ها

داده می شود

 در صورت ادامه داشتنVT/VF لیدوکایین تجویز می شود.



اول CPR: ریتم غری قابل شوک



دوم CPR: ریتم غری قابل شوک















Hypovolemia: علل برگشت پذیر
تجویز کریستالویید ایزوتونیک

 تجویز خون و فرآورده های خونی

کنترل خونریزی



Hypoxia:علل برگشت پذیر
تجویز اکسیژن

کنترل راه هوایی

تهویه مناسب



Hydrogen ion:علل برگشت پذیر
 اسیدوز متابولیک

تجویز بی کربنات سدیم

1 میلی اکی واالن بر کیلوگرم

 دقیقه 5در مدت



Hypo/hyperkalemia :علل برگشت پذیر
تجویز گلوکونات کلسیم

 انسولین/ تجویز دکستروز

(سالبوتامول) تجویز بتا آگونیست

تجویز بی کربنات سدیم

همودیالیز



Hypothermia: علل برگشت پذیر
 درجه 34گرم کردن بدن تا دمای حداقل

ادامه احیا

چک نبض به مدت طوالنی تر



Tension PTX: علل برگشت پذیر
 در صورت شک به پنموتوراکس فشاری نیدل توراکوستومی انجام می

دهیم

فضای بین دنده ای دوم خط میدکالویکوالر

در ادامه تیوب توراکوستومی انجام میدهیم



Tamponade(cardiac): علل برگشت پذیر
تجویز سرم کریستالویید

تخلیه تامپوناد با پریکاردیوسنتز



Toxin: علل برگشت پذیر
در صورت وجود آنتی دوت تجویز می کنیم

نالوکسان: اپیوییدها

TCA :بی کربنات سدیم



Thrombosis: علل برگشت پذیر
 درمان ترومبوز عروق ریوی تجویز فیبرینولیتیک است

 درمان ترومبوز عروق کرونرPCI است.





نکات
بالفاصله پس از تخلیه شوک ماساژ قفسه سینه آغاز می شود.

هر دو دقیقه ریتم بیمار بر روی مانیتور چک می شود.

 در صورتی که ریتم بیمار به ریتمی که توانایی ایجاد نبض دارد تغییر
.کرده باشد نبض کاروتید چک می شود



اپی نفرین: داروىا
1  دقیقه  5تا  3میلی گرم هر ( هر دو شوک یا دو بارCPR یک بار)

 در صورت مسمومیت با بتا بالکر ها یا کلسیم بالکر ها با دوز باال استفاده

.شود

 هم در ریتمهای قابل شوک و هم در ریتمهای غیر قابل شوک تجویز می

.شود

 تجویز به صورتIV PUSH است.

محدودیت دوز وجود ندارد.



آمیودارون: داروىا
 فقط درVT/VF

بعد از شوک سوم( ویال 2) میلی گرم 300: دوز اول

بعد از شوک پنجم( ویال 1)میلی گرم 150: دوز دوم

در زمان تجویز بیمار آریتمی داشته باشد

 تجویز دارو به صورتIV PUSH است



لیدوکاینی: داروىا
 فقط در صورتVT/VF تجویز می شود.

 میلی گرم بر کیلوگرم  1/5دوز اول

دوز دوم و سوم هر کدام به اندازه نصف دوز اول

 میلی گرم بر کیلوگرم 3مجموعا

 به صورتIV PUSH تجویز می شود

 دقیقه 5: فاصله دوز ها

 خط دوم درمان آریتمی های مقاوم درCPR است.



گلوکونات کلسیم: داروىا
ممانعت از اثر پتاسیم بر روی غشا سلولهای قلبی

3  تجویز می شود% 10ویال

 به صورتIV PUSH تجویز می شود

در درمان هایپر کالمی و هایپر منیزیمی کاربرد دارد



دکسرتوز/ انسولنی: داروىا
 با شیفت دادن پتاسیم به داخل سلول برای درمان هایپرکالمی استفاده می

.شود

 واحد انسولین رگوالر به صورت  10به همراه % 50دو ویال دکستروز
.تجویز می شود( free)وریدی 



بی کربنات سدمی: داروىا
باعث شیفت پتاسیم به داخل سلول می شود

درمان اسیدوز متابولیک است (DKA  یاESRD)

آنتی دوت داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای است.

1  میلی اکی واالن بر کیلوگرم

 دقیقه تجویز می شود 5در عرض



سالبوتامول: داروىا
بتا آگونیست استنشاقی

عارضه جانبی آن ایجاد هایپوکالمی است

در درمان هایپر کالمی استفاده می شود

 به صورتin line نبوالیز می شود



سولفات منیزیوم: داروىا
درمان آریتمی تورساد د پوینت(TDP)

 درمان هایپر کلسمی

2 گرم به صورت وریدی انفوزیون می شود.



آتروپنی: داروىا
.شده است حذفاز داروهای مورد استفاده در احیا آتروپین

استفاده می شود برادیکاردو دارای نبض فقط در بیمار 



داروىای قابل استفاده از طریق لولو تراشو
Naloxone

Atropine

Vasopressin

Epinephrine

Lidocaine



در بیمار باردار
کلیه داروها قابل استفاده است

شوک دادن به بیمار طبق پروتکل انجام می شود.

الین وریدی باالی دیافراگم گرفته شود

محل ماساژ کمی باالتر از معمول است



در بیمار باردار
 به علت فشار رحم بر روی ورید اجوف تحتانی ، رحم را با دست به

سمت چپ می کشیم

کج کردن تخت به علت کاهش

کیفیت ماساژ انجام نمی شود 



در بیمار باردار
در ( هفته 20بیشتر از ) در صورت باالتر بودن فوندوس رحم از حد ناف

دقیقه ، بدون  4صورت عدم بازگشت جریان خون خودبه خودی در مدت 
توجه به قابلیت زنده ماندن جنین اقدام به انجام سزارین

 perimortem cesarean section  می کنیم

(انسیزیون کالسیک یا میدالین (







نکات احیا پیشرفته در
COVID-19

در احیا پیشرفته فرد مشکوک یا قطعی

استفاده از پوشش حفاظت شخصی مناسب -1

استفاده از حداقل پرسنل جهت احیا -2

:Intubationاولویتها در هنگام  -3

Intubationقطع ماساژ قلبی حین  -الف



:ناموفق Intubationدر صورت  -ب

Supraglottic airway  یاBag-mask  فیلتردار استفاده

.شود

Intubationاستفاده از فرد با مهارت باال در  -ج

Video laryngoscopyاستفاده از  -د


