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       : در بزرگساالنBLS(1(تغييرات عمده در اقدامات پايه حيات -1

 در تمامي بيماران با عمق مناسب ردن سريع وكه به صورت فش با كيفيت باال 2تأكيد بر انجام ماساژقلبي  * 

)Push hard & Push fast(  اجازه برگشت قفسه سينه به حالت اول بعد از هر بار فشردن آنو          

)Chest recoil(نبض و بررسي   فعاليتهايي مثلبراي به حداقل رساندن وقفه در هنگام انجام ماساژ قلبي  و

 .باشددر پروتكلهاي جديد مورد تأكيد ميگيري خل تراشه و رگ، لوله گذاري داريتم بيماران

           طبيعي ندارد ريوي در زماني كه بيمار غير پاسخگو بوده و تنفس ––––تصميم براي شروع احياء قلبي *      

  .گيردصورت مي

از   وه بيمار قرار داده ماساژ قلبي دست خود را در مركز قفسه سينانجاماحياگران بايد براي انتخاب محل *      

     . خودداري كنند،شودكه ديگر توصيه نمي  Rib marginتلف كردن وقت با بكارگيري روش 

ميزان  اين  .باشد مي30:2 نسبت ماساژ قلبي به تهويه مصنوعي در تمام قربانيان ايست قلبي بزرگسال*       

وقتي كه احياء  ) نوزاد تازه متولد شده و) روزگي0-28 ( نوزادانبه غير از( شيرخواران و براي اطفالهمچنين 

  .شوددر نظر گرفته مي گيردصورت مي ايحرفهتوسط يك نفر و يا توسط احياگران غير 

  .تهويه مصنوعي بجاي دو ثانيه به يك ثانيه تغيير كرده است بزرگساالن زمان دادن ءدر احيا*       

بلكه بايد بالفاصله بعد از اينكه بيمار غير   كنند،بررسي نبض كاروتيد را داجازه ندارناي احياگران غيرحرفه   *    

  . را شروع كنندCPR   و يا تنفس غير موثري داردارد تنفس ند،هپاسخگو بود

                           اي براي باز كردن راه هوايي در تمامي قربانيان فقط مجاز به انجاماحياگران غيرحرفه   *     

  . هستند Head tilt-Chin lift ) ( چانه باال - سر به عقبنورما

                          هوايي در بيماران ترومايي با  اي در صورت عدم موفقيت در بازكردن راهاحياگران حرفه     *  

  . استفاده كنندHead tilt-Chin liftتوانند از مانور به علت اهميت باز بودن راه هوايي مي  jaw thrust  مانور

ديگر نيازي  ، گذاشته شد  راه هوايي ادارهر وسايل پيشرفتهييا سا  ودر طي احيا دو نفره وقتي لوله تراشه*         

 ماساژ در 100به انجام سيكلهاي هماهنگ ماساژ و تهويه نيست بلكه ماساژ دهنده بايد به طور يكنواخت با سرعت 

انجام   قلبي قطع ماساژن بدو را) تنفس در دقيقه 8-10(اي  ثانيه يك دم يك ثانيه6-8 هر  نيزدقيقه و تهويه كننده

  .دنده

3هيپرونتيله كردن بيمار در حين  *
CPRخونرساني به بافت مغز كاهش به علت كاهش برون ده قلبي و  

  .باشدمي بسيار مضر

                                                 
1
- Basic life support 

2
 -Chest compression 

3
 -Cardiopulmonary resuscitation 
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بر ممنوعيت آن در  شواهدي دال شود، ولي توصيه نمي ديگرBLS در Precordial Thumpزدن *
4

ACLSوجود ندارد .  

 2 هر  بايداحياگران  در زمان دادن ماساژ قلبيبه منظور جلوگيري از خستگي و كاهش كيفيت احياء* 

  .عوض كنند براي دادن ماساژ قلبيرا  دقيقه جاي خود

  ):5AED( خودكارخارجي تريكيكتغييرات عمده در استفاده از دستگاه شوك ال -2

براي  سال 2 براي مكانهايي كه استفاده از آن در خالل )6PAD(هاي دسترسي عمومي به دفيبريالتورهبرنام*       

  .شود توصيه مي،باشدايست قلبي شاهد متجاوز از يكبار مي

از % 10 تا %7به ميزان   در صورت عدم احياء بيماران در شوك دادن به بيماران تأخير دقيقه1به ازاي هر *       

  .شوداء بيماران كاسته ميميزان بق

           شوك پشت سر هم3بجاي  شوك مجزا  يكدر تمامي بيماران با ريتمهاي قابل شوك دادن*        

)Three stacked shock(و تهويه مصنوعي بدون وقفه و دقيقه ماساژ قلبي 2  داده شده و به دنبال آن بالفاصله 

 .گيردبيمار صورت ميم يا برگشت ريت  نبض وبررسيتوقف به منظور 

          ژول توصيه 360  مقدار انرژيبراي دفيبريله كردن بالغين با استفاده از دفيبريالتور دستي مونوفازيك*   

 .شودمي

  .فازيك بستگي به شكل امواج دفيبريالتور داردياب دوز اول براي دفيبريله كردن با استفاده از دفيبريالتور*

كنند  مي توليد) ( Biphasic Truncated Exponentional فازيك نوع يااج ب اموآنهايي كه براي*

 .شود مي  ژول توصيهRectilinear 120فازيك نوع يا ژول و براي امواج ب200-150

         سال1-8هاي  كيلوگرم در بچه5 كيلوگرم در بزرگساالن و 8فشار روي پدلها در هنگام دادن شوك *         

  .باشدمي

  :در بزرگساالن) 7ALS(تغييرات عمده در اقدامات پيشرفته حيات-3

  ريوي قبل از دفيبريالسيون––––انجام احياء قلبي  •

انجام  كنند بايد قبل ازاي كه در ايست قلبي غير شاهد در داخل بيمارستان شركت مياحياگران حرفه*

  . را بطور موثر انجام دهند30:2 با نسبت CRR دقيقه 2دفيبريالسيون 

اي به تأخير نبايد انجام دفيبريالسيون توسط احياگران حرفه در ايست قلبي شاهد در خارج از بيمارستان*

     .انداخته شود

در ايست قلبي در داخل بيمارستان با ريتم هاي قابل شوك دادن نيز نبايد دفيبريالسيون به تأخير انداخته *

  .شود

                                                 
4
 -Advance cardiac life support 

5
 -Automated external defibrillator 

6
 -Public access defibrillation 

7
 -Advance life support 



  4

 استراتژيهاي دفيبريالسيون بيماران •

 به مقدار انرژي  شوك 1 بدون نبض توسط )9VT(كاردي بطني و تاكي)8VF(فيبريالسيون بطنين  درما*

 به  CPRمنوفازيك و سپس انجام  ژول در دستگاههاي 360ي فازيك و ا ژول در دستگاههاي ب200-150

  .گيرد صورت مي)30:2با نسبت  سيكل 5( دقيقه2مدت

ديگر در صورت نياز به دادن شوك  شود و ميبررسيمار  نبض و ريتم بي CPR دقيقه 2بعد از انجام *

  .شودبدون تغيير داده مي ادير اوليه ذكر شده ومقشوكهاي بعدي نيز با همان 

توان از داروي  دوم مي اول يابدون نبض بعد از دادن شوك VT يا   وVFريتم  در صورت باقي ماندن *

  .استفاده كرد  ميلي گرم به صورت وريدي1) اپي نفرين(آدرنالين

  .توان استفاده كرد ميVF ويا VT دقيقه تا زمان وجود 5 تا 3 ميلي گرم هر 1از آدرنالين با دوز *

       يا دوم و بصورت تنها يك دوز بجاي دوز اول وواحد بين المللي  40 به مقدار  نيزاز داروي وازوپرسين*

تحقيقات  و اي اپي نفرين را در احياء پر نكرده استولي هنوز هيچ دارويي ج .توان استفاده كرداپي نفرين مي

   .بايد صورت بگيرد زمينه  اينبيشتري در

بجاي  انجام دفيبريالسيون  باشد،مي بطنياگر اين شك وجود دارد كه ريتم بيمار آسيستول و يا فيبريالسيون *

CPR  شودمي دقيقه انجام 2 براي 30:2 با نسبت.  

 داروهاي آنتي آريتميك •

 پابرجا بود،از داروي آميودارون قبل از دادن  همچنان VTيا   وVFريتم  سوم  دوم يا بعد از دادن شوكاگر*

دوز بعدي آميودارون  .استفاده مي شود به صورت بولوس داخل وريدي گرمي ميل300 و به ميزان بعديشوك 

   . ساعت مي باشد24 گرم در 2/2و سقف دوز آن  ميلي گرم 150

 در  كيلوگرم وزن بدنيك به ازاي هرميلي گرم1-5/1 آميودارون از ليدوكايين با دوز جوددر صورت عدم و*

سقف دوز آن                    .شودمي  استفاده كيلوگرم وزن يك به ازاي هرگرم ميلي 5/0-75/0 دوز  سپسابتدا و

  .مي باشد گرم از وزن بدنميلي گرم به ازاي هر يك كيلو 3

  .شود ديگر توصيه نميVTوVF در درمان يومبريتلاده از ستفا*

10(ليت الكتريكي بدون نبضافع درمان آسيستول و •
PEA( 

زمان   تاCPR دقيقه به همراه 5 تا 3گرم آدرنالين و تكرار آن هر ميلي 1به محض دسترسي وريدي تزريق *

  .گيرد صورت ميROSC(11(ض بيماربرگشت جريان خون و نب

            سقف دوزتا 5 تا 3هر  گرم ميلي 1 به صورت  به علت اثرات واگوليتيك آناستفاده از داروي آتروپين *

   .گيردصورت مي 60 كمتر از ضربان با PEA گرم در درمان آسيستول و ميلي3

                                                 
8
 -Ventricular fibrillation 

9
 -Ventricular  tachycardia 

10
 -Pulse less electrical  activity 

11
 - Return of spontaneous circulation 
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  .جايي ندارد در درمان آسيستول ديگر دستگاه ضربان ساز 

  .شوداستفاده از دوزهاي باالي آتروپين در برخي موارد مثل مسموميت با ارگانوفسفرها انجام مي 

 درمان با داروهاي ترمبوليتيك •

در بيماراني كه ايست قلبي  ،كندهيچ منع مصرفي براي درمان با داروهاي ترمبوليتيك ايجاد نمي CPR انجام*

هستند از داروهاي ترمبوليتيك استفاده به وجود آمبولي ريوي يا مشكوك  آنها در نتيجه آمبولي ريوي بوده و

  .شودمي

 مراقبتهاي پس از احياء •

، CPRنبض پس از   در بيماران با برگشت جريان خون و درجه سانتيگراد32-34  به اندازهكاهش دماي بدن*

چار ايست ناگهاني قلبي به خصوص بيماران با ريتم قلبي اوليه فيبريالسيون بطني كه در خارج از بيمارستان د

 30 انفوزيون . باعث بهبود پيامدهاي نورولوژيك اين بيماران شودتواند مي ساعت اول24در خالل  اند،شده

كه باعث كاهش درجه  درجه سانتيگراد 4لين ااز محلول نرمال سميلي ليتر به ازاي هر يك كيلوگرم وزن بدن 

به صورت آهسته در هر ساعت دماي بدن  و سپس شودمي اد درجه سانتيگر5/1 حرارت مركزي بدن به ميزان

  .باشدسودمندي اين روش الزم ميالبته تحقيقات بيشتري در زمينه  .شودافزايش داده مي   سانتيگراد5/0-25/0

LMA استفاده از وسايل جايگزين براي اداره راه هوايي از قبيل*
12
در صورت عدم  Combi Tube و,

 .شودتوصيه مي تراشه داخل گذاري لولهموفقيت در 

تشخيص دهنده دي اكسيد كربن محل لوله تراشه هم نياز به بررسي كلينيكي و هم استفاده از يك وسيله مثل تاييد * 

  .تشخيص دهنده وجود لوله تراشه در معده داردبازدمي يا انتهاي 

  : ريوي كودكان-  تغييرات در احياء قلبي-4

 اقدامات پايه حيات در كودكان •

 و  به اورژانسقبل از اطالع  شيرخواران در احياء كودكان و  تنهااي حرفهيا افراد اي واحياگران غيرحرفه* 

اوليه و به دنبال آن انجام  تنفس 2 را انجام دهند،كه به صورت دادن CPR دقيقه 2بايد  كمك درخواست

CPR باشدمي به مانند احياء بزرگساالن 30:2 با نسبت.  

 احياء كودكان تا سن بلوغ براي 15:2ت بوجود دارد از نساي  حرفهيا تعداد بيشتري احياگر  و نفر2اگر * 

اي با هر اما احياگران غير حرفه .شود استفاده مي) سالگي14-12ظاهر شدن صفات ثانوي جنسي حدود (

  .براي احياء كودكان استفاده كنند 30:2 بايد از همان نسبت  كه باشند،تعدادي

و در شيرخواران درست زير ) مركز قفسه سينه (تحتاني استرنومنيمه دن قفسه سينه در كودكان محل فشر* 

 يك سوم  يك دوم تااي است كهاندازه  به نيز ميزان فشار.كندخطي است كه دو نوك سينه را به هم متصل مي

  . قفسه سينه فشرده شود خلفي- قداميقطر

                                                 
12
 -Laryngeal  mask airway 
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حياء توسط براي ا) Two finger(بي به صورت روش دو انگشتيتكنيك ماساژ قليكسال  در نوزادان زير * 

                توصيهاي حرفهاحياگر در احياء توسط دو يا چند) Two thumb(تيسيك احياگر و روش دو ش

بسته به  تكنيك يك و يا دو دستي وجود ندارد ودر كودكان باالتر از يكسال تفاوتي بين استفاده از  .مي شود

  .شوداز يكي از اين روشها استفاده مي اندازه جثه كودك  وجيح احياگرتر راحتي و

هاي خروجي انرژي تضعيف كنندهبا بكارگيري  و سال 1-8توان در كودكان بين  را ميAEDدستگاه * 

 استاندارد در اين AEDها استفاده از دستگاه  حتي در صورت عدم وجود اين تضعيف كننده.استفاده كرد

كودكان در    AEDيا عدم حمايت از بكارگيري  هيچ گونه مدركي در حمايت و .شودصيه ميگروه سني تو

  .شود استاندارد استفاده ميAED از  هم سال8 ي در كودكان باال.زير يكسال وجود ندارد

  در كودكاناقدامات پيشرفته حيات •

               كمپليانس ضعيفل هاي بدون كاف در شرايط خاصي مثدر بيمارستان ممكن است عالوه بر لوله*

مقدار  .استفاده شودمقاوت باالي راه هوايي و نشت هوا به دليل گلوت بزرگ از لوله هاي كاف دار  ها،ريه

  . سانتيمتر آب باشد20بايد پايينتر از  كاف  داخلفشار

 و سپس به 2j/kgن به ميزا ابتدا در تمامي دستگاههاميزان انرژي مورد استفاده براي شوك قلبي كودكان *

   .باشدمي  بعدي شوك دادن در دفعات4j/kg دنبال آن

  .باشديمتر ميتسان 8-12اندازه پدل كودكان 

  در ابتدا 2j/kg شوك با ميزان  يكبه صورت دادن ه با بزرگساالن بوده واطفال مشاب در VT وVFدرمان *

 در صورت نياز شوكهاي بعدي با  وباشديم دقيقه 2 به مدت 15:2 با نسبت CPRبه دنبال آن برگشت به  و

                                   10000  از محلول ا در 0/01mg/kg  دوم از آدرنالين با دوز اول يااز شوك بعد .شودداده مي 4j/kgدوز 

(10mcg/kg) توان استفاده كردمي  دقيقه3-5 هر.  

تكرار  و  PEA  در درمان آسيستول و10mcg/kgا دوز يا استخواني ب آدرنالين به صورت داخل وريدي و*

 ده آدرنالين با دوزيا داخل استخواني  در صورت عدم دسترسي وريدي و. شود دقيقه استفاده مي3-5آن هر 

13(لوله تراشه از طريق 100mcg/kg برابر
ETT (شودتجويز مي.  

اي است ال در كودكان به گونهاري ايدهحجم ج ،هيپرونتيله كردن در حين ايست قلبي بسيار مضر مي باشد *

در  با لوله داخل تراشه دقيقه در كودكان يك تعداد تهويه در .خوبي باال آمده و متسع شودكه قفسه سينه به 

  .باشد بار مي 8-10 حين احياء

  اللخ درجه سانتيگراد در 32-34 كاهش دماي بدن به اندازه  ازدر كودكان نيز مانند بزرگساالن استفاده*

تواند موجب بهبود پيامدهاي مغزي در كودك  مينبض جريان خون و بعد از برگشت  اول ساعت24-12

  .كمايي پس از احياء شود

 

                                                 
13
 -Endo tracheal tube 
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  ):New born(نوزاد تازه متولد شده احياء تغييرات در -5

                               نوزادان نارس بايد در كاورهاي پالستيكي، جلوگيري از اتالف دماي بدن براي*

سپس زير دستگاه گرم   پوشيده شده و،نكه نوزاد خشك شودآپيش از  ) food grade plastic(  مخصوص

  .كننده گذاشته شود

ديگر  در خالل زايمان مفيد نبوده و  و نوزادنوزاد قبل از تولد كاملبيني  ساكشن مكونيوم از دهان و انجام *

  .شودنمي توصيه

 ماساژ قلبياي كه در حين احياء به گونه .باشد مي3:1 تازه متولد شدههويه در نوزادان نسبت ماساژ قلبي به ت*

  .شود ميانجام در دقيقه )با يا بدون راه هوايي پيشرفته ( بار30 ميزان هب تهويه و  بار90به تعداد 

   . چنداني نداردثيرتأ   در اين نوزادانايتزريق آدرنالين به صورت داخل تراشه*

پايينتر نيز مورد قبول است اگرچه غلظتهاي  انجام شود،% 100بايد با اكسيژن ء استاندارد در اتاق زايمان احيا*

  .ولي نبايد در نوزادان نارس در طوالني مدت از اكسيژن با غلظت باال استفاده كرد

 : اشكال مختلف ايست قلبي مورد توجه است عبارتند ازهايمالحظاتي كه در الگوريتم

 .استBLS اولويت دار حين ايست قلبي اقدامات مداخله  •

 .ممكن است برقراري  راه هوايي پيشرفته يك الويت مهم و اصلي نباشد •

                    دادن،،،، بيمارريتم بررسي نبض واي عمل نمايد كه زمان قطع ماساژ براي فرد احياگر بايد به گونه •

 .تن به حداقل برسدگذاشتن راه هوايي پيشرفته يا رگ گرف ، قلبيشوك

 . اولويت دارداي داخل تراشهمسير داخل وريدي يا داخل استخواني نسبت به مسيرتجويز دارو از  •

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 


