
.دینک هدافتسا یدرف تظافح لیاسو زا
.دینک دودحم ار لنسرپ ·

.دیریگب رظن رد ار ایحا ندوب بسانم ·

CPR دینک عورش ار.

.دیهدب نژیسکا ·

.دینک لصو روتالیربیفد/روتینام هب ·

.دیوش هدامآ نویسابوتنیا یارب ·

 نداد کوش لباق متیر ایآ

؟تسا

VF/pVT Asystole/PEA 

دیهد همادا ار CPR / دیهد رارق تیولوا رد ار نویسابوتنیا
.دینک فقوتم نویسابوتنیا یارب ار هنیس هسفق ژاسام ·

 سکیف تروص یور مکحم هک رتلیف اب گبوبمآ ای کیتولگارپوس ییاوه هار ،دش ینالوط نویسابوتنیا رگا ·

.دریگ رارق رظن دم ،دشاب هدش

.دینک لصو رتلیف اب روتالیتنو هب ناکما تروص رد ·

.دیهد ماجنا CPR هقیقد ود

.دینک ادیپ یسرتسد IV/IO هب

 کوش لباق متیر ایآ

؟تسا نداد

 کوش لباق متیر ایآ

؟تسا نداد

.دیهد ماجنا CPR هقیقد ود

.دینک ادیپ یسرتسد IV/IO هب ·

.دوش قیرزت هقیقد 5 – 3 ره نیرفن یپا ·

 دروم هنیس هسفق ژاسام یکیناکم لیاسو زا هدافتسا ·

.دریگ رارق هجوت

.دیهد ماجنا CPR هقیقد ود
.دوش قیرزت هقیقد 5 – 3 ره نیرفن یپا ·
 هسفق ژاسام یکیناکم لیاسو زا هدافتسا ·

.دریگ رارق هجوت دروم هنیس

.دیهد ماجنا CPR هقیقد ود

.دینک نامرد ار تشگرب لباق تلع

 کوش لباق متیر ایآ

؟تسا نداد

 کوش لباق متیر ایآ

؟تسا نداد

.دیهد ماجنا CPR هقیقد ود
نیئاکودیل ای نورادویمآ ·

دینک نامرد ار تشگرب لباق تلع ·

 یدوخبدوخ نوخ شدرگ تشگزاب زا یمئالع رگا ·

.دیورب 11 ای 10 هلحرم هب ،دشن هدهاشم

 ،دراد دوجو یدوخبدوخ نوخ شدرگ تشگزاب رگا ·

.دیورب یبلق تسیا زا دعب تبقارم هب دیورب 7 ای 5 هلحرم هب
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CPR تیفیک
 و ))چنیا 5cm )2لقادح( مکحم هنیس هسفق ژاسام ·

 هزاجا هنیس هسفق هب و )min/120-100( عیرس

.دیهدب لوا تلاح هب تشگزاب

.دیناسرب لقادح هب ار نداد ژاسام فقوت ·

.دینک بانتجا دایز نویسالیتنو زا ·

 ضوع ار دوخ یاج هقیقد ود ره ناگدنهد ژاسام ·

.دننک ضوع رتدوز ،دندش هتسخ هچنانچ ای دننک

 هب ژاسام تبسن ،دیرادن هتفرشیپ ییاوه هار رگا ·

.تسا 2 هب 30 هیوهت

یفارگونپاک جاوما یمک یسررب ·

    یارب ،دشاب 10mmHg زا رتمک PETCO2 رگا-    
.دینک شالت CPR تیفیک دوبهب

ینایرش لخاد راشف ·

  زا رتمک راشف )کیلوتساید( تحارتسا زاف رد رگا-    
20mmHg تیفیک دوبهب یارب ،دشاب CPR شالت    

.دینک

روتالیربیفد یارب کوش یژرنا
 هدنزاس هناخراک هیصوت ساسارب :کیزاف یاب ·

 رگا ;)لوژ 200 ات 120 هیلوا زود ،لاثم یارب(

 سرتسد رد یژرنا رثکادح زا تسا صخشمان

 ربارب دیاب یدعب یاهزود و مود زود .دینک هدافتسا

 یم رارق هجوت دروم رتالاب زود هک ،دنشاب مه

.دریگ

لوژ 360 :کیزافونم ·

هتفرشیپ ییاوه هار
.دیناسرب لقادح هب ار هتسب ریسم ندرکادج ·

 شالت نیلوا رد نویسابوتنیا رد رهام درف زا ·

.دینک هدافتسا

 رارق رظن دم ار پوکسوگنرال ویدیو زا هدافتسا ·

.دیهد

 ای هشارت لخاد یراذگ هلول هتفرشیپ ییاوه هار ·

کیتولگارپوس

 شیاپ و دییات یارب یرتمونپاک ای یفارگونپاک جاوما ·

هشارت لخاد هلول یریگ رارق لحم

 رد هتفرشیپ ییاوه هار یریگرارق زا دعب هلصافالب ·

 )هقیقد رد سفنت 10( سفنت کی هیناث 6 ره ،لحم

.دیهدب ،هنیس هسفق ژاسام فقوت نودب

ینامرد وراد
5min-3 ره 1mg :نیرفن یپا IV/IO زود ·
 سولب 300mg :لوا زود :نورادویمآ IV/IO زود ·

150mg مود زود و
ای     

    1.5mg/kg-1 :لوا زود :نیئاکودیل IV/IO زود    
mg/kg 0.75-0.5 :مود زود   

یدوخبدوخ نوخ نایرج تشگرب
نوخراشف و ضبن ·

 روطب( PETCO2 رد رادیاپ و یناهگان شیازفا ·

)40mmHg ≥ حضاو

 گنیروتینام رد یدوخبدوخ ینایرش راشف جاوما ·

ینایرش لخاد راشف

تشگرب لباق للع
یملووپیه ·

یسکوپیه ·

زودیسا ·

یملاکرپیه/وپیه ·

یمرتوپیه ·

هدنراشف سکارتومن ·

یبلق دانوپمات ·

اه نیسکوت ·

یویر زوبمورت ·

 یبلق زوبمورت ·

)2020 لیرپآ تیدپآ( 19 دیووک یعطق ای کوکشم نارامیب رد هتفرشیپ یویر یبلق یایحا متیروگلا
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