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در تمام تولد ها حضور حداقل یک نفر آشنا به احیا السامی 
 .است

در صورت وجود عوامل خطر وجود دو نفر آشنا به احیا 
 .السامیست

در تمام زایمان ها باید تجهیسات مورد نیاز در یک احیا 
 پیشرفته آماده باشد

 

 











 :ًْساد تاسٍ بَ دًیا آهذٍ کذام هسیز را طی هی کٌذ

تصمیم بر 

ت 3اساس   



 زایواى بذوى عارضَ

 .(نوزاد در ظاهر سالم است:)سه مورد را ارزیابی کنید

  

 .تون عضالنی نرمال دارد :1     

 .تنفس نرمال دارد.با قوت گریه می کند :2     

 (هفته 37بیشتر از .)ترم است :3     

 

هفته  37نوزاد کمتر از 

حتی با حال عمومی خوب 

وارد گام های نخستین 

 احیا می شود



 سایواى بذّى عارضَ 
Routine care 

نوساد را روی قفسه سینه مادر میگذاریم،با یک پتو گزم می 
به راه هوایی وضعیت مناسب می دهیم،پاک  و( کاله)کنیم

کزدن تزشحات در صورت نیاس با یک پارچه یا گاس تمیش، خشک 
 تاخیزی بند نافارسیابی مکزر،کالمپ .کنیممی 



در نوزاد پره ترم که نیاز به احیا ندارد .

که کالمپ منطقی به نظر می رسد 

ثانیه  30تاخیری بندناف بیشتر از 

  milkingهفته  28زیر .صورت گیرد

 بندناف توصیه نمی شود

است که کالمپ  ممکندر نوزاد ترم .

 .تاخیری مفید باشد

یا   ppvدر نوزاد ترم و پره ترم نیازمند .

 .احیا توصیه نشده است



 دکولمان جفت. 

جفت سرراهی در حال . 
 خونریزی

عروق سرراهی در حال . 
 خونریزی

 کنده شدن بندناف. 

 چند قلویی. 

 .IUGR  

 داپلر شریان نافی غیرطبیعی. 

 .Non vigorous 



 :اگز وًساد ما در َزکذام اس ارسیابی َا مشکل داشت احیا آغاس می شًد 
 گام َای وخستیه احیا

                          (سیز يارمز بگذاریذ ي کالٌ سز وًساد گذاریذ)گزم کزدن. 
 ((snifing posisionپًسیشه بٍ سز ي راٌ ًَایی. 
 پاک کزدن تزشحات در صًرت ویاس. 
َفتٍ خشک ومی کىیم ي وًساد را در  32در وًساد سیز خشک کزدن                 . 

 (تمام مزاحل احیا در صًرت ویاس بٍ اوجام، داخل کیسٍ باشذ)کیسٍ می گذاریم

 تحزیک کزدن. 

 ترم، تون ، تنفس



 اگر نوزاد نفس نمی کشد،.

 ،((Gaspتنفس منقطع دارد .

ترشحات ، راه هوایی را بسته .
 است

نوزاد در زدودن ترشحات راه .
 .هوایی مشکل دارد

 مایع مکونیومی است.

 ppvهر زمان تصمیم بر . 
 گرفتیم



طْل ثاًیَ  30ًبایذ بیشتز اس گام ُای ًخستیي احیا 
 .بکشذ

ثاًیَ  30در صْرت عذم پاسخ ًْساد بایي اقذاهات ، طی 
 تٌفس ّ ضزباى قلب را ارسیابی هی کٌین 



طْل ثاًیَ  30بعذ اس اًجام گام ُای ًخستیي احیا کَ حذّد 
 کشیذٍ است تٌفس ّ ضزباى قلب را ارسیابی هی کٌین 

60 s 

30s 



 توجه
اول که گام های نخستین احیا انجام می شود  30در   

 (حتی باوجود سیانوز.)دادن اکسیژن معنایی ندارد

  ppvثانیه اول و طی گام های نخستین احیا  30در 

 .معنایی ندارد

ثانیه اول است که تصمیم می گیریم  30در پایان 

 کنیم  ppvاکسیژن آزاد بدهیم یا 



 laberتنفس سخت . 

breathing 

 پایدارسیانوز . 

 آپنه. 

Gasp. یا تنفس منقطع 

 100ضربان قلب کمتر از . 

برای تصمیم گیری در مورد 
موارد زیر را بررسی   PPVشروع 

 :  کنید

برای تصمیم گیری در مورد 
موارد CPAP شروع اکسیژن یا 

 : زیر را بررسی کنید



 ًکتَ هِن                

تکلیف نوزاد برای مسیر احیا ثانیه اول  60طی 

بعد )اگر طی یک دقیقه اول .مشخص شده است

ثانیه اول که گام های نخستین احیا انجام  30از 

نوزاد پاسخی به گام های نخستین احیا ( شد 

نداد ادامه تحریک مناسب به نظر نمی رسد و 

 .باید تصمیم بر نوع ادامه احیا گرفته شده باشد



 :بعذ اس گام ُای ًخستیي احیا دّ چیش هِن است
 ضزباى قلب:2تٌفس     :1

بررسی 
 ضربان قلب

HR>100 

آپنه و یا 
gasp 

PPV 

سیانوز مداوم 
 یا تنفس سخت

اکسیژن آزاد 
 Cpapیا 

HR<100 PPV 



 100اگر ًوزاد تٌفس دارد و ضرباى قلبی بیشتر از 
 :دارد  پایذاراست ولی تٌفس سخت دارد یا سیاًوز 

 انتخاب مناسبی خواهد بود  cpapاکسیژن یا .

 در نوزادی که تنفس ندارد موثر نخواهد بود  cpapاکسیژن  و .  

جهت .)باید پالس اکسیمتری را به نوزاد وصل کنید  cpapهنگام استفاده از اکسیژن یا .

 (تعیین میزان اکسیژن مورد نیاز

 

ثانیه گام های نخستین  30هم اکنون 

احیا اجرا شده است و نوزاد 

همچنان تنفس سخت یا سیانوز 

 مداوم دارد



روش های تجویز اکسیژن 

 :به نوزاد

 اکسیژنلوله :1

 ماسک اکسیژن:2

وابسته به جریان بگ : 3 

 پیساحیاگر تی :4

باز لوله ذخیره اکسیژن در ته :5 

 (بگ خود متسع شونده)آمبوبگ 



 برای دادن اکسیژن استفاده کردنمی توان از آمبوبگ : نکته مهم 



 در هسیر احیا CPAPاستفادٍ از اکسیژى آزاد یا        

لیتر میگذاریم و با استفاده از  10ابتدا اکسیژن را روی جریان •
با استفاده از پالس . میگذاریم% 30بلندرغلظت اکسیژن را روی 

اکسی متر درصورت پایین بودن ساچوریشن نوزاد می توان 
 %100را افزایش داد تا نهایت  fio2آهسته غلظت اکسین یا 

 

 .نمیگذاریم% 100از ابتدا : پس•
 

اگر همچنان تنفس سخت است یا ساچوریشن افزایش پیدا نکرده و هنوز از •
cpap  استفاده نکردیدcpap  را وصل کنید. 



•Cpap   در نظر گرفته می شود که ضربان قلب باالی وقتی
 .دارداست و تنفس خودبه خود  100

 

 .دادن اکسیژن آزاد معنایی ندارد  HR<100در •

 .ندارددر نوزاد بدون تنفس اکسیژن آزاد معنایی •

 

  

  cpap:صورت عدم پاسخ به اکسیژن آزاد و در •

Ppv  یعنی ازین به بعد به نوزاد در تهویه کمک می .کنیممی
 .و اکسیژن تنها کفایت نمی کند.کنیم

   
 

 

 

 



است برای دادن اکسیژن آزاد  بلندر وسیله ای

به نوزاد جهت تعیین غلظت اکسیژنی که 

 (fio2.)به نوزاد داده می شود

نوزاد با سیانوز پایدار و یا :زمان استفاده

 تنفس سخت

 پایان دقیقه اول زمان استفاده از آن









PEEP 
Positive end expiratory pressure 

تی پیس  و بگ وابسته توسط احیاگر  •

 قابل اعمال استبه جریان 

هرگاه ماسک تی پیس یا بگ وابسته بهه •

جریان با فاصهله از صهورت قهرار بگیهرد 

هرگاه بهه فقط اکسیژن آزاد می دهد ولی 

 .می دهد  peepصورت بچسبد 

PIP 
Peak inspiratory pressure 

 بگ  وابسته به جریان•

 احیاگر تی پیس•

 آمبوبگ•

 





 :  PPVروش ُای دادى 

 PIPو  RRدادن  :آمبوبگ•

•T.PIC:  دادنRR   وPIP  وPEEP 

 PEEPو  PIPو   RR: بگ وابسته به جریان•

 

•PPV   : یعنی دادنPIP   باRR مشخص+/- PEEP 

 

 

 

 



بگ ّابستَ بَ ّ تی پیس فقط هی تْاى اس   PEEPبزای دادى 

 .استفادٍ کزد  جزیاى
 PEEPداد ًَ  PIPبا آهبْبگ فقط هی تْاى 



اگر با فاصله ماسک  بگ وابسته به جریان را نگهداریم فقط اکسیژن آزاد 

 داده ایم 

 می دهیم  PEEPاگر فقط ماسک را محکم روی صورت نوزاد قراردهیم 

 داده ایم PIPاگر روی بگ فشار وارد کنیم 





 (نه اکسیژن آزاد)مناسب استPPV (PIP  )آمبو بگ فقط برای دادن 

 را مشخص می کندمدت دم مدت فشار دست روی بگ •

 را مشخص می کند  PIPمیزان فشار روی بگ میزان •



 فقط اکسیژن آزاد داده ایم نگه داریم اگر تی پیس را با فاصله از نوزاد 

 داده ایم   PEEPاگر ماسک را روی صورت نوزاد بچسبانیم 

 داده ایم PIPاگر انگشت را روی پیچ بگذاریم 





ابتدای تولد ممکن است نیاز بیشتری . 
هم قابل  40تا  30تا باشد که   PIPبه 

 .قبول خواهد بود

 (  RR: )سرعت دادن تهویه. 

 60تا 40  

 

که همان مدت ( Ti)مدت دمطول . 
فشرده شدن آمبوبگ یا گذاشتن انگشت 

 ثانیه 1روی پیچ تیپیس کمتر از 

3 2دم   



 :در احیاPPV اًذیکاسیْى                 

 100ضربان قلب کمتر از •

 آپنه•

•Gasp 

 

 

             



، PPVشهروع اکسهیژن بهرای بهاالتر و هفتهه  35نوزاددر 
خواهههد % 30تهها  21و بههرای نههوزاد پههره تههرم % 21
در اینجهها تهویههه مشههکل دارد پههس نیههاز نیسههت از .)بههود

 (ابتدا اکسیژن باال بدهیم

 

اعمال % fio2 ،21اگر آمبوبگ به اکسیژن وصل نباشد 
 .خواهد کرد

 



باشد ولی ساچوریشن بیمار و آپنه یا  HR>100اگر 

بهبود  FIO2 :100%با   ppvگسپ بیمار علی رغم 

نیابد باید به اینتوباسیون و سایر علل زمینه ای فکر 

 کرد



در صورت نیاز به استفاده از ساکشن به . 

تا  80دلیل ترشحات زیاد دستگاه را روی 

 تنظیم کنید 100

 OGدادن باید   ppvهرگاه شروع کردیم به . 

 بگذاریم 



HR<100    با ُز ًْع تٌفس 



 

بعذ از گام ُای ًخستیي          HR<100 در ًوزاد با 

 :  احیا
 

بعذ اس گام ُای   HR<100 ،هیشاى با ُز توجَ کٌیذ 

هاساژ  ّ  را آغاس کٌیذ   PPV،     فقط، ًخستیي احیا 
 %21شروع با اکسیژى . ًوی دُین 

 
 :دادى ،هجذد ارسیابی هی کٌین  PPVثاًیَ فقط  15بعذ اس 

 
 



   :دهد می رخ حالت ppv ، 3 اولین از بعد 15 ثانیه ارزیابی در

ثانیه بررسی اولیه و گام  30از بعد ) ازتولد 75ثانیه در یعنی 

ثانیه 15+تنفسثانیه بررسی قلب و  30+های نخستین احیا

ppv) 

 

از تولد با هر تعداد ضربان قلب هنوز  75تا ثانیه دقت کنید 

 هنوز.هنوز اینتوبه نشده.ماساژ قلبی صورت نگرفته

SOPA MR  انجام نشده 

 

 



حرکت قفسه سینه نرمال 

است پس فقط تهویه را 

 ادامه دهید

حرکت قفسه سینه نرمال است پس 

 فقط تهویه را ادامه دهید

M 

R 

S 

O 

P 

A 

 



اگرحرکت قفسه سینه با هربار   PPVثانیه  15بعد از 

تهویه صورت می گیرد چه ضربان قلب افزایش یابد 

 .  می کنیم  PPVثانیه باز  15چه نیابد 

 

 15انجام می شود که با   MR SOPAفقط زمانی 

قفسه ضربان قلب افزایش نیابد و   PPV ثانیه اول 

 سینه حرکت نکند



                                     PPV ثاًیَ دّم  15حیي   M R SO PA    



ممکن است   PPVاز شروع  30تا  15طی ثانیه 
 (MR.SOPAطی )اینتوبه انجام شود

 

ممکن است  PPVثانیه از شروع  30بعد از 
قبل از آن (.به بعد 90ثانیه .)ماساژ الزم شود

 .می کنیم PPVفقط  HRبا هرمقدار 



 مراحل  PPVثانیه دوم  15باید حین 

MR.SOPA 

 .را انجام دهیم

 .به بعد 75=15+60یعنی از ثانیه 

 



ارزیابی اولیه هم .ثانیه اول از تهویه اولیه گذشته است 15هم اکنون 

 ثانیه دوم هم تهویه انجام شده است 15صورت گرفته و 

 .استفاده کرده ایم% 21تا کنون اکسیژن 

ممکن است با 

برطرف شدن آپنه 

و گسب ،اکسیژن 

 CPAPآزاد یا 

 بگذاریم

به تدریج سرعت 

و فشار تهویه را 

 کم کنید 
M R SOPA 

غلظت اکسیژن را افزایش 

 دهید

 

 

MRSOPA 

 

 

 

افزایش غلظت 

اکسیزن تا 

100  %  

 

 

 و شروع ماساژ



                      ًکات هِن 

•PPV  آغاز شد 60تا  30درپایان  ثانیه. 

ثانیه  15غاز می شود بعد از پایان آ MRSOPA یزمان•
یعنی .)انجام می شودPPVثانیه دوم  15یا طی  PPVاول  

 (75=15+60پایان ثانیه 

شد آغاز ( ثانیه 15هرکدام )بعد از دو تا تهویه  ماساژ•
 است  HR<60اگر ،  90یعنی در ثانیه 

زمان انجام اینتوباسیون در صورت لزوم طی ارزیابی •
   است  MR . SOPA های



 MR. SOPA اًتْباسیْى اس هزاحل           

و در نوزادان پره ترم صفر  1تیغه های الرنگوسکوپ مناسب در نوزادان ترم 
 یا دوصفر است

 هرگاه تصمیم بر دادن ماساژ گرفته شد باید ابتدا انتوباسیون انجام شود 

می دهد کنار تخت نوزاد ایستاده   PPVقبل از شروع ماساژ فرد احیا کننده که 
هنگام ماساز فردی که قرار است ماساز را آغاز کند باالی سر نوزاد .است

 می ایستد

قفسه سینه به خوبی حرکت نمی کند شروع به ماساژ تا زمانی که حین تهویه 
و .چون حرکت نکردن قفسه سینه به معنای تهویه نامناسب است نکنید

شایعترین علل نیاز احیا در نوزاد علل تنفسی است و در بسیاری موارد با 
 .  تهویه مناسب ضربان قلب نیز افزایش می یابد



   بسپاریذبخاطز تِْیَ ّ هاساژ را با گفتي یک ّ دّ ّ سَ ّ دم ّ سزعت  
 
ماساژ در دقیقه همراه  90.)تهویه داده می شود 1ثانیه سه ماساژ و  2یعنی هر  

 (.تنفس در دقیقه 30

 

ثانیه  60بعد .ثانیه ماساژ و تهویه را ادامه دهید و نگذارید وقفه بیفتد 60تا 
 .پاسخ نوزاد را ارزیابی کنید

 30و تعداد تهویه همراه با ماساژ  60-40تعداد تهویه تنها در دقیقه :نکته مهم 
 تنفس در دقیقه

 است اپی نفرین میزنیم  HR<60بعد از یک دقیق ماساژ همراه تهویه اگر 

 .شد ماساژ را قطع می کنیم و تهویه را ادامه می دهیم HR>60اگر 

 

 باید باشد FIO2:100%حین ماساژ 



بتْاًذ فزدی کَ هاساژ را آغاس هی کٌذ باالی سز ًْساد هی ایستذ تا فزد سْم 
 کاتتز ًافی را جاگذاری کٌذ

توجه کنید ماساژ دو انگشت 

شست کنار هم قرار می گیرد 

 .نه روی هم

 

ماساژ دو انگشتی با یک 

 دست حذف شده است



تِْیَ با ثاًیَ  60تِْیَ تٌِا ّ ثاًیَ  30بعذ اس اپی ًفزیي 
FIO2:100%  هاساژ اًجام هی شْد کَ ُوچٌاى ّHR<60  

 باشذ



 .را ارسیابی کٌیذ  HRیک دقیقَ بعذ اس تشریق اپی ًفزیي هجذد
 دقیقَ اپی ًفزیي را تشریق کٌیذ 5تا  3بْد ُز   HR<60اگز 

 :اندیکاسیون تزریق نرمال سالین جهت افزایش حجم

 : در نوزاد در حال شوک به دنبال خونریزی حاد مانند

 خونریزی از وازاپرویا،ترومای جنین،پارگی بند ناف،فشار شدید روی 

 بند ناف

 CC/Kg  20-10 :    دوز اولیه تزریق نرمال سالین

 داریم PCگاهی نیاز به تزریق 



 اپی ًفریي                            



 :در صْرت عذم پاسخ بَ احیا تا ایي هزحلَ ایي هْارد   رابزرسی کٌیذ



 باتشکز اس تْجَ شوا


