CPR 2015

مرکسآموزشی درمانی امام علی (ع) آمل

نگاهی سریع بر مهمترین تغییرات صورت گرفته در ROSC،ACLS،BLS
بر اساس گایدالین 2015
 5تغییر عمده در : cpr
 )1در بِ حداقل رعبًدى سهبى بدٍى فؾزدُ عبسی قفغِ عیٌِ تبکید بیؾتزی ؽدُ اعت تب پزفیَصى کزًٍز بِ حداکثز بزعد .
تبکید بز فؾزدى قفغِ عیٌِ ( )chest compressionبِ تٌْبیی بزای کغی کِ آهَسػ ّبی اضبفی ًدیدُ اعت ٍ اداهِ ایي ػول
تب سهبًی کِ فزدآهَسػ دیدُ یب تکٌغیي ّبی اٍرصاًظ پیؼ بیوبرعتبًی فزا هی رعٌد،ایي هتد تحت ػٌَاى Hands only-CPR
در عبیت اًدوي  AHAػٌَاى ؽدُ اعت.

زست ّب ثِ تٌْبیی هی تَاًٌس ًجبت ثرص ثبضٌس  .اًجوي قلت آهزیکب ( )AHAزر سبل  2015ثز پزٍتکل  Hands only-cprتبکیس کززُ است
 ایست قلجی_ یک ًقص الکتزیکی زر قلت است کِ ثبػث ًبهٌظن ضسى ضزثبى قلت هی گززز(آریتوی) ٍ زر ًتیجِ هرتل ضسى ذًَزسبًی ثِ
هغش،ضص ّب ٍ زیگز ارگبى ّب،آسیت ٍارز هی ضَز_ػلت ػوسُ هزگ زرجْبى هی ثبضس.
ّ ز سبل ثیص  326000ایست قلجی زر ذبرج اس ثیوبرستبى ّبی ایبالت هتحسُ رخ هی زّس.
ٍ قتی کِ ضرصی ارست قلجی هی کٌس،سًسُ هبًسى اٍثِ  cprفَری تَسط اطزافیبى ثستگی زارز.
اگ  cprثالفبصلِ پس اس
 ثزاسبس آهبر اًجوي قلت آهزیکب ۹0،زرصس افزازی کِ ذبرج اس ثیوبرستبى ّب ایست قلجی هی کٌٌس،هی هیزًس .ر
ایست قلجی ضزٍع ضَز،ضبًس ثقب را تب  2الی  3ثزاثز افشایص هی زّس.
 ثیطتز هززم فکز هی کٌٌس کِ ًوی تَاًٌس ثِ یک ثیوبرقلجی اٍرصاًسی کوک کٌٌس،سیزا یب آهَسش ًحَُ هسیزیت یک ثیوبر قلجی را ًسیسُ اًس
یب ایٌکِ هی تزسٌس صسهِ ای ثِ ثیوبرٍارز کٌٌس.
 70 زرصس ارست ّبی قلجی زر ذبرج اس ثیوبرستبى ٍ زر ذبًِ رخ هی زّس.ایي هسئلِ ًطبى هی زّس کِ ًجبت ثرص تزیي افزاز ثزای ثیوبر
،افزاز حبضز زر ذبًِ یب ثِ ػجبرتی ًشزیکبى ثیوبر هی ثبضس .ثب یبزگیزی یک اقسام سبزُ کِ اًجوي قلت آهزیکب آى را تحت ػٌَاى Hands
( only-cprفقط زست ّب) هؼزفی کرزُ است،هی تَاًیم ضبًس ثقبی یک ثیوبر ایست قلجی را تب  2الی  3ثزاثز افشایص زّیس.
 : hands only CPRتٌْب زٍ هزحلِ سبزُ;اگز ضوب ضبّس یک ایست قلجی ًبگْبًی ثَزیس:
 )1ثب  115توبس ثگیزیس.
 )2سزیغ ٍ هحکن هزکش قفسِ سیٌِ را فطبر زّیس.
 )2تؼداد دفؼبت  chest compressionتَصیِ ؽدُ  100،الی  120ببر در دقیقِ هی ببؽد  .یؼٌی حداقل  ٍ 100حداکثز  120ببر در
دقیقِ فؾزدى قفغِ عیٌِ اًدبم گیزد ٍ ًببید اس  120تدبٍس کٌد .
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 )3ػویق  ،اهب ًِ بیؼ اس حد ػویق  .حد ببالیی در ػوق هبعبص قفغِ عیٌِ اضبفِ ؽدُ اعت  .ػوق هیشاى فؾبر chest
( compressionفؾزدى قفغِ عیٌِ) بیي  5الی  6عبًتی هتز تَصیِ هی ؽَد .یؼٌی ببالتز اس  2ایٌچ اهب ًببید بیؼ اس  6عبًتی هتز
(حدٍد  2/4ایٌچ) تدبٍس کٌد(.بزای ببلغیي) ٍ ػویق تز هیتَاًد هضز ببؽد .
 )4توبط بب اٍرصاًظ در حیي  CPRبِ ٍعیلِ هَببیل ،بزای فؼبل کزدى ّ ٍ EMSوچًیي دریبفت راٌّوبیی اس هتصدی دیغپچ
 هزکش اػشام کٌٌدُ  ( -چِ ٍقت  cprرا ؽزٍع کيین ) . )5تبکید بز اعتفبدُ اس دعتگبُ ّبی ٍ ٍ AEDعبیل بصزی ٍ عوؼی  ،کِ بِ ارائِ دٌّدگبى غیز فٌی در بْیٌِ عبسی کیفیت احیب کوک
هیکٌد .

 5تغییر عمده در : ACLS
ٍ )1اسٍپزعیي اس چزخِ  ACLSحذف ٍ تبکید بز هدیزیت عزیغ اپی ًفزیي ؽدُ اعت.
 )2درصَرتی کِ اس راُ َّایی پیؾزفتِ( )ETTاعتفبدُ هی کٌید ّ ،ز  6ثبًیِ یک ببر ًٍتیلِ کٌید ( 10تٌفظ در دقیقِ) ٍ اس رٍػ
اٍلتزا عًَد بزای تبیید خبیگذاری لَلِ اًدٍتزاکئبل اعتفبدُ ؽَد .
 )3اگز ًویتَاًین بِ بیوبر ؽَک دّین بِ هحض هوکي  ،بِ بیوبر اپی ًفزیي بدّین .
ریتن ّبی غیز قببل ؽَک دادى ( هثل  ) PEA :هوکي اعت ریؾِ پبتَفیشیَلَصیک هتفبٍتی داؽتِ ببؽٌد  ٍ .هؼقَل ٍ هٌطقی
اعت کِ بزای ایٌْب اپی ًفزیي را بِ تبخیز ًیٌداسید .
 )4اعتفبدُ اس اکغیضى حداکثز در طَل  CPRتبکید ؽد اهب بؼد اس  ( ROSCبزگؾت گزدػ خَد بِ خَدی خَى ) اکغیضى را طَری
تیتزُ کٌید کِ هیشاى اؽببع اکغیضى ؽزیبًی در  ۹4%حفظ ؽَد.
 )5اکغیضى رعبًی غؾبیی خبرج بدًی (  ) ECMOیک رٍػ خبیگذیي مًبعب در  CPRبیوبراًی اعت کِ اًتظبر هی رٍد ػلت
مقبٍم ایغت قلبی ؽبى بزگؾت پذیز ببؽد .
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 3توصیه :
 پبییي بَدى  CO2اًتْبی ببسدهی در بیوبراى ایٌتَبِ پظ اس 20دقیقِ ً CPRؾبى دٌّدُ احتوبل بقبی خیلی پبییي اعتٍ،ایي
فبکتَر ببید ّوزاُ بب عبیز فبکتَرّبیی کِ در تؼییي خبتوِ  CPRبِ هب کوک هی کٌد،اعتفبدُ ؽَد.
 اعتفبدُ رٍتیي اس لیدٍکبئیي بؼد اس  ROSCتَصیِ ًوی ؽَد .بب ایي حبل هوکي اعت ؽزٍع یب اداهِ تدَیش لیدٍکبئیي بؼد اس
 ROSCدر طَل فیبزیالعیَى بطٌی ٍ تبکیکبردی بطٌی بدٍى ًبض،هَردًظز قزار گیزد.
 هدیزیت دهب :ؽَاّد خدید ًؾبى هی دّد کِ رًح دهب بیي  32الی  36درخِ عبًتی گزاد در  24عبػت اٍل،بؼد اس ایغت قلبی
قببل قبَل تزهی ببؽد.
اپی ًفزیي

 گزٍُ زارٍیی :سوپبتَهیوتیک ّب
 فؼبلیت ّب (هکبًیسن اثز):
 )1تحزیک گیزًسّبی  βزر ػزٍق کزًٍز ٍهغش  :افشایص پزفیَصى ػزٍق هغش ٍکزًٍز زرجزیبى CPR
 )2اثز ایٌَتزٍپیک هثجت :ثبتحزیک گیزًسُ ّبی  βقلت ثبػث افشایص قسرت اًقجبضی ٍایجبز اًقجبضبت هکبًیکی زرجسارالکتزٍهکبًیکبل قلت
هیطَز.
 )3افشایص فؼبلیت ذَزکبری قلت :تحزیک اًقجبضبت ذَزثِ ذَزی زر جزیبى آسیستَل یب ثزازی کبرزی
 )4تجس یل  ( FineVFکِ ثِ ضَک ذَة پبسد ًویسّس ) ثِ  : CorseVFسهیٌِ را ثزای پبسد ریتن قلت ثِ ضَک فزاّن هی کٌس.
هکبًیسن احتوبالٌ افشایص جزیبى ذَى کزًٍز است.
 )5تحزیک گیزًسّبی  αزرػزٍق هحیطی ٍ افشایص هقبٍهت ػزٍق سیستویک  :افشایص فطبر ذَى سیستویک
 )6ثِ صَرت ذالصِ:رٍی ّززٍ گیزًسُ آلفب ٍ ثتب اثز کززُ ٍ اقساهبت سیستن ػصجی سوپبتیک را تقَیت هی ًوبیس.
 هَارز کبرثزز:
اپی ًفزیي  1( 1:1000هیلی گزم اپی ًفزیي زر یک هیلی لیتز حالل)

هصزفٍ :اکٌص ّبی آلزصیک (ثزًٍکَاسپبسن ثزگطت پذیز ًبضی اس آسن
،آهفیشم  ،ثزًٍطیت هشهي)

اپی ًفزیي 1( 1:10000هیلی گزم اپی ًفزیي زر  10هیلی لیتز حالل)

هصزف :ایست قلجی(آسیستَل PEA،VT،ثسٍى ًجض ،)VF،ثزازی کبرزی
ػالهت زار  ،آًبفیالکسی ضسیس

 هَارز هٌغ هصزف :حسبسیت زارٍیی
 اثزات جبًجی :ػصجی ضسى ،ثی قزاری اضطزاة  ،تزهَر،تپص قلتّ،بیپَتبًسیَى  ،MI،زیس ریتوی  ،تَْع ٍ استفزاؽ
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 زٍس هصزفی:
ثبلغیي 3/0-5/0mg :سیز جلسی اس هحلَل 1:1000
ٍاکٌص ّبی آلزصیک
کَزکبى mg/kg0/01:سیزجلسی اس هحلَل 1:1000
آًبفجالکسی ضسیس

1هیلی گزم آّستِ ٍریسی اس هحلَل 1:10000
زاذل استرَاًی یب زاذل ٍریسی (:)IV/IO

ایست قلجی ثشرگسبالى

mg1اس هحلَل 1:10000کِ ّز  3تب  5زقیقِ ثسٍى زاضتي سقف زٍس زر حیي احیبء قلجی -ریَی ثیوبراى قبثل تکزار است.
زاذل تزاضِ(:)ET
زٍ ثزاثز زٍس زاذل ٍریسی یب زاذل استرَاًی( 2تب  2/5هیلی گزم) ثِ ّوزاُ  5تب  10سی سی آة هقطز اس راُ لَلِ تزاضِ تجَیش
هی ضَز ٍ ثِ زًجبل اى ثیوبر ثِ طَر هٌبست ثب فطبر هثجت تَْیِ هی گززز.
زاذل استرَاًی یب زاذل ٍریسی (:)IV/IO

 mg0/01اس هحلَل 1:10000

ایست قلجی کَزکبى
زاذل تزاضِ( mg0/1 :)ETاس هحلَل 1:10000
زر ٍاقغ  10ثزاثز زٍس زاذل استرَاًی یب زاذل ٍریسی استفبزُ ضَز.
ً کتِ هْن :ثِ ػلت فقساى هحلَل اپی ًفزیي  1:10000ثزای سبذتي ایي هحلَل ثبیس حجن یک آهپَل اپی ًفزیي  1:1000را ثب استفبزُ اس سزم
ًوکی یب آة هقطز ثِ  10سی سی ثزسبًیس.
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