




ٓچٍٛ٘ٝ اص ٘ٛصاد اسصیبثی سشیغ ثٝ ػُٕ آٚسی. 
ٌبْ ٞبی اِٚیٝ ٔشالجت اص ٘ٛصاد. 
ٓ٘یبص ثٝ ٌبْ ٞبی ثؼذی سا چٍٛ٘ٝ اسصیبثی ٕ٘بیی. 
ٓدس صٛست ٚخٛد سیب٘ٛص پبیذاس یب تٙفس ٔطىُ چٝ الذأی ثبیذ ا٘دبْ دٞی. 
ٓچٍٛ٘ٝ اص پبِس اوسیٕتش استفبدٜ ٕ٘ٛدٜ ٚ ٘تبیح حبصّٝ سا تؼجیش ٕ٘بیی. 
ٓچٍٛ٘ٝ اوسیژٖ ٔىُٕ تدٛیض ٕ٘بیی. 
 ْچٝ ٍٞٙبCPAP وبسثشد داسد. 
دس صٛست آغطتٝ ثٛدٖ ٔبیغ آٔٙیٛتیه ثٝ ٔىٛ٘یْٛ چٝ ثبیذ وشد. 

 



                    
                                                   

 

 

                                                                

                                                            

                                                         

 

                    

سشسس؟ تٖٛ؟  
 تٙفس یب ٌشیٝ؟

 ٔشالجت ػبدی
 تأٔیٗ ٌشٔب 

 ٚضؼیت دادٖ
ثبص وشدٖ ساٜ ٞٛایی، دس  

 صٛست ِضْٚ
 خطه وشدٖ
 تذاْٚ اسصیبثی

 

 تِٛذ

.ٔطبٚسٜ لجُ اص صایٕبٖ  
.ٌفتٕبٖ تٛخیٟی ٚ ٚاسسی اثضاس  

 خیش

٘ٛصاد وٙبس  -ثّی
 ٔبدس



                                                  
                                                        

             

   

                                                         

           

                                                 

                                                      
                                                

                                                              

                    

                                                             

                                                                                  

 

                    

 
سشسس؟ تٖٛ؟  
 تٙفس یب ٌشیٝ

 

 ٔشالجت ػبدی
 تأٔیٗ ٌشٔب

 ٚضؼیت دادٖ
ثبص وشدٖ ساٜ ٞٛایی، دس  

 صٛست ِضْٚ
 خطه وشدٖ
 تذاْٚ اسصیبثی

تأٔیٗ ٌشٔب، دس صٛست ِضْٚ ثبص وشدٖ ساٜ  
 ٞٛایی، خطه وشدٖ، تحشیه وشدٖ

آپٙٝ، تٙفس  
٘بٔٙظٓ یب ضشثبٖ 

دس   100لّت صیش
 دلیمٝ

تٙفس ٔطىُ  
یب سیب٘ٛص  

 پبیذاس

A
  

 خیش

 ثّی

.ٚضؼیت دادٖ ٚ ثبص وشدٖ ساٜ ٞٛایی  
Spo2 پبیص 

.اوسیژٖ ٔىُٕ ثستٝ ثٝ ٘یبص  
.ٔذ ٘ظش ثبضذ  CPAP  

 خیش

٘ٛصاد  -ثّی
 وٙبس ٔبدس

 خیش

 ثّی



Targeted Pre-ductal Spo2 After Birth 

    1 min     60%-65% 

    2 min     65%-70% 

    3 min     70%-75% 

    4 min     75%-80% 

    5 min     80%-85% 

  10 min     85%-95% 



 :سئٛاَ صیش سا ثپشسیذ 4لجُ اص تِٛذ 
 سٗ حبٍّٔی چٙذ ٞفتٝ است؟•
 ٔبیغ آٔٙیٛتیه صالَ است؟•
 چٙذ ٘ٛصاد دس ساٞٙذ؟•
 آیب ػٛأُ خغش دیٍشی ٚخٛد داسد؟•



 .ػٛأُ خغش پیشأٖٛ تِٛذ سا ضٙبسبیی وٙیذ•
 .سٞجش تیٓ احیب سا ٔطخص وٙیذ•
 .ٚظیفٝ ٞش یه اص اػضبی تیٓ احیب سا ٔطخص وٙیذ•
ٔطخص ٕ٘بییذ ثجت ٚلبیغ ثشػٟذٜ چٝ وسی خٛاٞذ  •

 .ثٛد
 .ٚسبیُ ٔٛسد ٘یبص سا ٔطخص وٙیذ•
 .ضیٜٛ فشاخٛا٘ی افشاد ٔٛسد ٘یبص سا ٔطخص وٙیذ•



صٔبٖ تِٛذ ٘ٛصاد ٍٞٙبٔی است وٝ آخشیٗ ػضٛ ثذٖ اٚ اص ثذٖ •
ػٕـش ٘ٛصاد سا ثب سٚضٗ وشدٖ یه تبیٕش . ٔبدس خبسج ٔی ضٛد

 .٘طبٖ دٞیذ
٘طب٘ٝ ٞبی ٔٛخٛد حبوی اص آ٘ٙذ وٝ دس ثیطتش ٘ٛصاداٖ سشسس •

 60تب  30فؼبَ ٚ ٘ٛصاداٖ صٚدسس ثستٗ ثٙـذ ٘بف ثبیذ حذالُ 
 .ثب٘یٝ پس اص تِٛذ ثستٝ ضٛد

 .دس حبٍّٔی ٞبی چٙذ لّٛ تأخیش دس ثستٗ ثٙذ ٘بف خبیض ٘یست•
  

 .   سا ثجیٙیذ 9ثشای خضئیبت ثیطتش دسس     



 :سئـٛاَ دس ٔـٛسد ٘ٛصاد اص خٛد ثپشسیذ 3پس اص تِٛذ، 

 سشسس است؟  •

 تٛ٘یسیتٝ عجیؼی است؟•
 ٌشیٝ ٔی وٙذ؟ /٘فس ٔی وطذ•



ثبضذ ٘ٛصاد ٔی تٛا٘ذ پّٟٛی   ثّیسئٛاَ  3چٙب٘چٝ پبسخ ٞش •
 .ٔبدس ثٕب٘ذ

ثبضذ ٘ٛصاد ثبیذ صیش  خیشچٙب٘چٝ پبسخ ٞش یه اص سئٛاالت •
 .ٌشٔبصای تبثطی تحت اسصیبثی ثیطتش لشاس ٌیشد

        
 .ایٗ اسصیبثی اِٚیٝ سا ٔی تٛاٖ دس فبصّٝ ثیٗ تِٛذ ٚ ثستٗ ثٙذ ٘بف ا٘دبْ داد        

 



 سشسس است؟•
 تٛ٘یسیتٝ عجیؼی است؟•
 ٌشیٝ ٔی وٙذ؟ /٘فس ٔی وطذ•



چٙب٘چٝ ٘ٛصاد سـشسس است، اسصیبثی سا ثب سئٛاَ ثؼذی  •
 .پیص ثجشیذ

،  (ٞفتٝ حبٍّٔی 37وٕتش اص )چٙب٘چٝ ٘ٛصاد صٚدسس است •
ٌبْ ٞـبی اِٚیٝ ٚی سا صیش ٌشٔبصای تبثطی لـشاس دٞیذ تب 

 . احیب اخشا ضٛد
سا دس ( ٞفتـٝ حبٍّٔی 34-36)٘ٛصاد صٚدسس تأخیـشی •

صٛست ثجبت ػالئٓ حیبتی ٚ داضتٗ تٙفس خٛة، پس اص 
 . چٙذ دلیمٝ ٔی تٛاٖ دس اختیبس ٔبدس لشاس داد



 سشسس است؟•
 تٛ٘یسیتٝ عجیؼی است؟•
 ٌشیٝ ٔی وٙذ؟ /٘فس ٔی وطذ•



٘ٛصاداٖ سشسس سبِٓ ثبیذ فؼبَ ثبضٙذ ٚ ا٘ذاْ ٞبی آٟ٘ب دس •
 .حبِت فّىسیٖٛ ثبضذ

٘ٛصادا٘ی وٝ ٘یبص ثٝ وٕه داضتٝ ثبضٙذ ٕٔىٗ است ضُ •
 .  ثٛدٜ ٚ ا٘ذاْ ٞبی آٟ٘ب دس ٚضؼیت اوستب٘سیٖٛ ثبضذ



 سشسس است؟•
 تٛ٘یسیتٝ عجیؼی است؟•
   ٌشیٝ ٔی وٙذ؟/٘فس ٔی وطذ•



 .  ٌشیٝ ضذیذ حبوی اص تٙفس خٛة ٔی ثبضذ•
اٌش ٘ٛصاد ٌشیٝ ٕ٘ی وٙذ، ثشای پی ثشدٖ ثٝ تٙفس، ثٝ •

 .   حشوت لفسٝ سیٙٝ چطٓ ثذٚصیذ
ضٕب   (gasping)دلت ٕ٘بییذ وٝ ٘فس ٞبی ٘بٔٙظٓ •

 .  سا ٌٕشاٜ ٘ىٙذ



 سشسس است؟•
 تٛ٘یسیتٝ عجیؼی است؟•
 ٌشیٝ ٔی وٙذ؟ / ٘فس ٔی وطذ•
   





                    
                                                   
 
 
                                                                
                                                            
                                                         

 

                    

سشسس؟ تٖٛ؟  
 تٙفس یب ٌشیٝ؟

 ٔشالجت ػبدی
 تأٔیٗ ٌشٔب

 ٚضؼیت دادٖ
ثبص وشدٖ ساٜ ٞٛایی، دس  

 صٛست ِضْٚ
 خطه وشدٖ
 تذاْٚ اسصیبثی

 

 تِٛذ

 خیش

٘ٛصاد وٙبس  -ثّی
 ٔبدس



 ٘ٛصاد فؼبَ ٚ سشسس 
٘ٛصاد غیش فؼبَ ٚ صٚدسس 
   



 ٘ٛصاد فؼبَ ٚ سشسس
است ٔی تٛا٘ذ پّٟٛی   ثّیسئٛاَ  3چٙب٘چٝ پبسخ ثٝ ٞش •

ٔبدس ثٕب٘ذ ٚ ٌبْ ٞبی اِٚیٝ سٚی سیٙٝ یب ضىٓ ٔبدس اخشا 
 .«ٔشالجت ػبدی»ضٛد 

تٙفس، تٛ٘یسیتٝ، فؼبِیت، سً٘،  پس اص اتٕبْ ٌبْ ٞبی اِٚیٝ، •
سا صیش ٘ظـش داضتٝ ثبضیذ تب دس صٛست  ٚ دسخٝ حشاست ٘ٛصاد

 .  ِضْٚ ٌبْ ٞبی ثؼذی اخشا ضٛد

 



 .٘ٛصاد سا دس یه ٔالفٝ ٌشْ ٚ خطه ثپیچیذ•

 .٘ٛصاد سا ثٝ پطت سٚی سیٙٝ یب ضىٓ ٔبدس لشاس دٞیذ•

صٛست ِضْٚ ثب استفبدٜ اص یه لغؼٝ ٌبص یب حِٛٝ تشضحبت دٞبٖ ٚ ثیٙی سا دس •
 .تٕیض وٙیذ

 .٘ٛصاد سا اسصیبثی وٙیذ•

 .٘ٛصاد سا ثٝ ضىٓ ثخٛاثب٘یذ•

 .٘ٛصاد ٚ ٔبدس سا ثب یه پتٛی ٌشْ ثپٛضب٘یذ•

 .تغزیٝ ثب ضیش ٔبدس سا تطٛیك ٕ٘بییذ•



ٞفتٝ   36تب  34)اٌش ثب ٘ـٛصاد صٚدسس تأخیـشی •
سش ٚ وبس داسیذ دس صٛست ثبثت ثٛدٖ  ( حبٍّٔی

ػالئٓ حیبتی ٚ تالش تٙفسی وبفی، ثشای تذاْٚ 
ٔشالجت، پس اص چٙذ دلیمٝ ٚی سا تحٛیُ ٔبدس  

 .  دٞیذ



ٚضؼیت تٙفس،  پس اص اخـشای ٌبْ ٞـبی اِٚیـٝ، •
٘ٛصاد سا تٛ٘یسیتٝ، فؼبِیت، سً٘، ٚ دسخـٝ حشاست 

پبیص ٕ٘بییذ تب دس صٛست ِضْٚ الذاْ ٔٙبست ا٘دبْ  
 . ضٛد



 ٘ٛصاد فؼبَ ٚ سشسس 
٘ٛصاد غیش فؼبَ ٚ صٚدسس 
   



 ٘ٛصاد غیش فؼبَ ٚ صٚدسس
دس اسصیبثی اِٚیٝ چٙب٘چٝ پبسخ ثـٝ ٞـش یه  اص سئٛاالت •

ثبضذ ٘ٛصاد ثبیذ صیش ٌشٔبصای تبثطی تحت ٔشالجت  «خیش»
لشاس ٌیشد صیشا ٕٔىٗ است الذأبت دیٍشی ضشٚست پیذا 

 .وٙذ



                                                   
                                                        
             
                         
 
                                                 

                 
                                                 
                                                       
                                                                                                                        
                                                                             
 
                                                                                                                     
                                                        
                                                                                                                           

  

                    

سشسس؟ تٖٛ؟  
 تٙفس یب ٌشیٝ؟

تأٔیٗ ٌشٔب، ثبص وشدٖ ساٜ ٞٛایی، دس  
صٛست ِضْٚ، خطه وشدٖ، تحشیه 

.وشدٖ  

 تِٛذ

 خیش



 .ٌشٔبی ٘ٛصاد سا تأٔیٗ وٙیذ•
 .سش ٚ ٌشدٖ سا دس ٚضؼیت ٔٙبست لشاس دٞیذ•
 .دس صٛست ِضْٚ ساٜ ٞٛایی سا تٕیض وٙیذ•
   .خطه وٙیذ•
 .تحشیه وٙیذ•

اخشای ایٗ ٌبْ ٞب ٕٔىٗ است دس فبصّٝ ثیٗ تِٛذ ٚ ثستٗ ثٙذ ٘بف ضشٚع 
 .   ثب٘یٝ اص تِٛذ ثبیذ وبُٔ ضٛد 30ضٛد ٚ تمشیجبً ثٝ فبصّٝ 

 

 



  :خٌّٛیشی اص اتالف حشاست ثب
 .لشاس دادٖ ٘ٛصاد صیش ٌشٔبصای تبثطی•
 .خطه وشدٖ وبُٔ•
 .خبسج وشدٖ پبسچٝ ٞبی خیس•
 

دسخٝ سب٘تیٍشاد ٍ٘بٜ  37/5ٚ  36/5دسخٝ حشاست ثذٖ سا ثیٗ 
 .داسیذ





 .ٌشٔبی ٘ٛصاد سا تأٔیٗ وٙیذ•
 .سش ٚ ٌشدٖ سا دس ٚضؼیت ٔٙبست لشاس دٞیذ•
 .دس صٛست ِضْٚ ساٜ ٞٛایی سا تٕیض وٙیذ•
   .خطه وٙیذ•
 .تحشیه وٙیذ•

اخشای ایٗ ٌبْ ٞب ٕٔىٗ است دس فبصّٝ ثیٗ تِٛذ ٚ ثستٗ ثٙذ ٘بف ضشٚع 
 .   ثب٘یٝ اص تِٛذ ثبیذوبُٔ ضٛد 30ضٛد ٚ تمشیجبً ثٝ فبصّٝ 

 

 



 .٘ٛصاد سا ثٝ پطت ثخٛاثب٘یذ•

سش ٚ ٌشدٖ سا دس ٚضؼیت خٙثی یب ا٘ذوی ٔتٕبیُ ثٝ ػمت •
 (.ٚضؼیت ثٛ وطیذٖ)لشاس دٞیذ 

 .یه ثبِطته صیش ضب٘ٝ ثٍزاسیذ•

 









دلت ٕ٘بییذ وٝ ٌـشدٖ ثیص اص حذ ثٝ خّٛ یب ػمت خٓ •
 .٘طٛد

استفـبدٜ اص ثبِطته ضـب٘ٝ ٚضؼیت دادٖ سا تسٟیـُ  •
 .ٔی ٕ٘بیذ

ثبِطته ضب٘ٝ ثٛیژٜ دس ضشایغی وٝ پس سش ثضسي است •
ٔب٘ٙذ سـش وطیذٜ ٘بضـی اص صایٕـبٖ، ادْ، یب صٚدسسـی  

 .ٔفیذ است





 .ٌشٔبی ٘ٛصاد سا تأٔیٗ وٙیذ•
 .سش ٚ ٌشدٖ سا دس ٚضؼیت ٔٙبست لشاس دٞیذ•
 .دس صٛست ِضْٚ ساٜ ٞٛایی سا تٕیض وٙیذ•
   .خطه وٙیذ•
 .تحشیه وٙیذ•

اخشای ایٗ ٌبْ ٞب ٕٔىٗ است دس فبصّٝ ثیٗ تِٛذ ٚ ثستٗ ثٙذ ٘بف ضشٚع 
 .   ثب٘یٝ اص تِٛذ ثبیذ وبُٔ ضٛد 30ضٛد ٚ تمشیجبً ثٝ فبصّٝ 

 

 



 ا٘ذیىبسیٖٛ ٞب
 .آپٙٝ•
 .(gasping)تٙفس ٘بٔٙظٓ •
 .ضّی•
 .ا٘سذاد ساٜ ٞٛایی•
 .ٔبیغ آٔٙیٛتیه آغطتٝ ثٝ ٔىٛ٘یْٛ•
 .پیص ثیٙی ٘یبص ثٝ تٟٛیٝ ثب فطبس ٔثجت•



سا اص  (Nose)، سپس ثیٙی (Mouth)اثتذا دٞبٖ •
 ”N“لجُ اص  ”M“.تشضحبت پبن وٙیذ

 .ػُٕ سبوطٗ سا ثب ظشافت ٚ سغحی ا٘دبْ دٞیذ•

 .ٔیّی ٔتش خیٜٛ ثبضذ 80-100فطبس ٔٙفی سبوطٗ •

 





 .ٌشٔبی ٘ٛصاد سا تأٔیٗ وٙیذ•
 .سش ٚ ٌشدٖ سا دس ٚضؼیت ٔٙبست لشاس دٞیذ•
 .دس صٛست ِضْٚ ساٜ ٞٛایی سا تٕیض وٙیذ•
   .خطه وٙیذ•
 .تحشیه وٙیذ•

اخشای ایٗ ٌبْ ٞب ٕٔىٗ است دس فبصّٝ ثیٗ تِٛذ ٚ ثستٗ ثٙذ ٘بف ضشٚع 
 .   ثب٘یٝ اص تِٛذ ثبیذ وبُٔ ضٛد 30ضٛد ٚ تمشیجبً ثٝ فبصّٝ 

 

 





چٙب٘چٝ ٘ٛصاد پس اص تِٛذ، ثالفبصّٝ  •
٘فس ٘ىطذ ثبیذ ثشای ضشٚع تٙفس  

 .ٚی سا تحشیه وٙیذ



 (.سٚش ثشتش)ٔبِص پطت، تٙٝ، یب ا٘ذاْ ٞب •
 . تٍّٙش صدٖ ثٝ وف پب•
 .ضشثٝ صدٖ ثٝ وف پب•

 
 .ٞشٌض ٘ٛصاد سا تىبٖ ٘ذٞیذ•
دس ٘ٛصادی وٝ تٙفس داسد أب سیب٘ٛصٜ است، ٔبِصِ ٘ـٛاصش ٌٛ٘ٝ •

تٙـٝ، ا٘ذاْ ٞب یب سش، تٙفس سا ثٟجٛد ٔی ثخطذ ٚ ثٝ سفغ سیب٘ٛص  
 .وٕه ٔی وٙذ





پس اص اخشای ٌبْ ٞبی اِٚیٝ، تصٕیٓ ٚ ٔذاخّٝ ثش اسبس  
 :اسصیبثی ٞبی صیش است

 تٙفس•
 ضشثبٖ لّت•
 اوسیٕتشی/ سً٘•

    . ثب٘یٝ اضبفی ثشای اسصیبثی دس ٘ظش ثٍیشیذ 30حذ اوثش      





اٌشچٝ لبػذٜ ثٙذ ٘بف داسای ضشثبٖ است  
أب دلت ضٕبسش وٕتـش اص ٌٛضی است ٚ  
تؼذاد ضـشثبٖ سا وٕتـش اص ٚالؼـی ٘طبٖ  

 .  ٔی دٞذ



چٙب٘چٝ ثب ٔؼبیٙٝ فیضیىی ٕ٘ی تٛا٘یذ ثٝ تؼذاد 
ضشثبٖ لّت پی ثجشیذ ٚ ٘ٛصاد ٘یض فؼبَ ٘یست،  
اص یىی اص اػضبی تیٓ احیـب ثخٛاٞیذ وٝ ثشای 
اسصیبثی ضـشثبٖ لّت سشیؼـبً سٙسٛس پبِـس 
اوسیٕتش یب ِیذٞبی ٔب٘یتٛس سا ثـٝ ٘ٛصاد ٚصُ 

 .  ٕ٘بیذ



دس ٘ٛصادی وٝ ضشثبٖ لّت پبییٗ یب پشفٛصیٖٛ 
ٔختُ داسد، پبیص ضـشثبٖ لّت ثب استفبدٜ اص 

دس چٙیٗ . پبِـس اوسیٕتش دلت وٕـی داسد
 .  ٔٛاسدی استفبدٜ اص ٔب٘یتٛس سٚش ثشتش است



یه پس اص اخشای ٌبْ ٞبی اِٚیٝ، چٙب٘چٝ ٘ٛصاد عی 
تٙفس وبفی خٛد ثٝ خٛد ٚ ضشثبٖ لّت حـذ دلیمٝ 

 .  ضشٚع ضٛد PPVدلیمٝ پیذا ٘ىٙـذ، ثبیذ / 100الُ 



 ٚضؼیت ٘ٛصاد

 دلیمٝ،/ 100ضشثبٖ لّت صیش •
 یب     
 ،(gasping)تٙفس ٘بٔٙظٓ •
 یب     
 آپٙٝ، ػّی سغٓ تحشیه•

 

 الذاْ

•PPV 



                                                   
                                                        
             
                         
 
                                                 

                 
                                                 
                                                       
                                                                                                                        
                                                                             
 
                                                                                                                     
                                                        
                                                                                                                           

  

                    

 
سشسس؟ تٖٛ؟  
 تٙفس یب ٌشیٝ؟

 

تأٔیٗ ٌشٔب، ثبص وشدٖ ساٜ ٞٛایی دس  
صٛست ِضْٚ، خطه وشدٖ، تحشیه 

.وشدٖ  

آپٙٝ، تٙفس  
٘بٔٙظٓ یب ضشثبٖ 

دس   100لّت صیش 
 دلیمٝ؟

 
.تٟٛیٝ ثب فطبس ٔثجت  

 Spo2 پبیص 
.ٔب٘یتٛسیًٙ لّجی ٔذ ٘ظش ثبضذ  

 

 تِٛذ

 خیش

 ثّی

1 
 ٝ

یم
دل

 



دس ٘ٛصادی وٝ تٙفس ٘ذاسد یب ضـشثبٖ لّت  
دلیمٝ است، تدٛیض اوسیژٖ یب  / 100ٚی صیش

تـذاْٚ تحشیه ِٕسی اسصش ٘بچیضی داسد  
یب فبلذ اسصش است ٚ فمظ دسٔـبٖ ٔٙبست  

 .سا ثٝ تأخیش ٔی ا٘ذاصد



ثشتشیٗ ٚ ٟٕٔتشیٗ ٘ٛع ٔذاخّٝ دس احیبی  ؤٔ
 .است تٟٛیٝیه ٘ٛصاد ثذ حبَ وٕه ثٝ 

 

تشدیذ ٘ىٙیذ، تٟٛیٝ وٙیذ. 



چٙب٘چٝ ٘ٛصاد تٙفس ٔطىُ داضتٝ یب ػّی سغٓ دسیبفت اوسیژٖ •
، ٔیضاٖ اضجبع اوسیژٖ دس ٔحذٚدٜ ٞذف لشاس ٍ٘یشد، ثبیذ % 100

 .ٔذ ٘ظش لشاس ٌیشد PPVیب  CPAPاستفبدٜ اص 

دس اتبق صایٕبٖ ایٗ است وٝ ٘ٛصاد تٙفس  CPAPضشط استفبدٜ اص •
 .  دلیمٝ داضتٝ ثبضذ/ 100خٛد ثٝ خٛد ٚ ضشثبٖ لّت حذ الُ 



 چٙب٘چٝ ٘ٛصاد ٘فس ٔی وطذ ٚ ضشثبٖ لّت
 دلیمٝ است، أب/ 100ثبالی  

 
 تٙفس ٔطىُ  •

 یب
، ٔیضاٖ اضجبع اوسیژٖ پبییٗ تش اص % 100ػّی سغٓ دسیبفت اوسیژٖ •

 ٔحذٚدٜ ٞذف است
  (سیب٘ٛص پبیذاس)      

 

CPAP  ثٝ وٕه ٔبسه صٛست یب    PPV   
 

ثـشای پی ثشدٖ ثٝ ٔیضاٖ اثش ٔذاخّٝ ٚ ٘یبص احتٕبِی ثـٝ 
 .اوسیژٖ ٔىُٕ ثبیذ اص پبِس اوسیٕتش ٘یض استفبدٜ وٙیذ



                                                   
                                                        
             
                         
 
                                                 

                 
                                                 
                                                       
                                                                                                                        
                                                                             
 
                                                                                                                     
                                                        
                                                                                                                           

  

                    

 
سشسس؟ تٖٛ؟  
 تٙفس یب ٌشیٝ؟

 

تأٔیٗ ٌشٔب، ثبص وشدٖ ساٜ ٞٛایی دس  
صٛست ِضْٚ، خطه وشدٖ، تحشیه 

.وشدٖ  

آپٙٝ، تٙفس  
٘بٔٙظٓ یب ضشثبٖ 

دس   100لّت صیش 
 دلیمٝ؟

تٙفس ٔطىُ  
یب سیب٘ٛص  

 پبیذاس؟

 
.تٟٛیٝ ثب فطبس ٔثجت  

 Spo2 پبیص 
. ٔب٘یتٛسیًٙ لّجی ٔذ ٘ظش ثبضذ  

 

.ٚضؼیت دادٖ ٚ ثبص وشدٖ ساٜ ٞٛایی  
Spo2 پبیص 

.اوسیژٖ ٔىُٕ ثستٝ ثٝ ٘یبص  
.ٔذ ٘ظش ثبضذ   CPAP    

 تِٛذ

 خیش

 خیش

 ثّی ثّی





 .ثشای اسصیبثی سً٘ ٘ٛصاد ثٟتش است سً٘ تٙٝ سا ٔؼیبس لشاس دٞیٓ•
سیب٘ٛص ٘بضی اص ٞیپٛوسٕی خٛد سا ثٝ سً٘ آثی دس ِجٟب، صثبٖ، ٚ  •

 .تٙٝ ٕ٘بیبٖ ٔی سبصد
 .فمظ سیب٘ٛص ٔشوضی ٘یبص ثٝ ٔذاخّٝ دسٔب٘ی داسد•

 
 .  ثشای تبییذ سیب٘ٛص ثبِیٙی ثبیذ اص پبِس اوسیٕتش استفبدٜ وشد



ثٝ دالیُ صیش ٔذثشا٘ٝ آٖ است وٝ ٔؼیبس تدٛیض 
 :  اوسیژٖ ٔىُٕ سا سً٘ ٘ٛصاد لشاس ٘ذٞیٓ

 .اسصیبثی ثبِیٙی سً٘ پٛست چٙذاٖ لبثُ اعٕیٙبٖ ٘یست•
خٙیٙی  Spo2پس اص تِٛذ چٙذ دلیمٝ عَٛ ٔی وطذ تب •

دس % 90٘ـٛصادی، حذٚد  Spo2است ثٝ % 60وٝ حـذٚد 
 .  ٞـٛای اتبق، افضایص یبثذ



اوسیٕتشی ٘جبیذ الذأبت احیب سا ثٝ 
تثجیت تٟٛیٝ، ضشثبٖ . تأخیش ا٘ذاصد

لّت، ٚ اوسیژ٘بسیٖٛ ٕٞیطـٝ دس 
 .اِٚٛیت ٞستٙذ

                                                   
                       

                 





 .پیص ثیٙی ٘یبص ثٝ احیب•
 .ثیص اص چٙذ تٙفس PPV٘یبص ثٝ •
 .تأییذ تطخیص ثبِیٙی سیب٘ٛص ٔشوضی پبیذاس•
 .پیص ثیٙی ٘یبص ثٝ اوسیژٖ ٔىُٕ•

 

                                                               
                                      







دس احیبی ٘ٛصاداٖ ثـٝ ٔٙظٛس آٌبٞی اص دسصـذ •
اضجبع اوسیژٖ لجُ اص ٔدشای ضشیب٘ی، تٛصیٝ 
ٔی ضٛد وٝ پشٚة اوسیٕتش ثٝ دست ساست یب 

 .ٔچ ساست ٚصُ ضٛد
ثشای ظبٞش ضذٖ ٞشچٝ سشیؼتش سیٍٙبَ، اثتذا •

پشٚة سا ثـٝ ٘ـٛصاد ٚ سپس ثٝ پبِس اوسیٕتش 
 .ٚصُ وٙیذ





ثـٝ اوسیژٖ ٔىُٕ ٞٙـٍبٔی ٘یـبص پیذا  •
ٔی ضٛد وٝ ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ سٗ ٘ٛصاد،  

ػذد پبِس اوسیٕتش پبییٗ تش اص ٔحذٚدٜ  
 .  ٞذف ثبضذ

 

                                                          
                                           



   1 min     60%-65% 

   2 min     65%-70% 

   3 min     70%-75% 

   4 min     75%-80% 

   5 min     80%-85% 

  10 min     85%-95% 

 Spo2  ٞذف، لجُ اص ٔدشای ضشیب٘ی، پس اص تِٛذ 



                                                   
                                                        
             
                         
 
                                                 

                 
                                                 
                                                       
                                                                                                                        
                                                                             
 
                                                                                                                     
                                                        
                                                                                                                           

  

                    

 
سشسس؟ تٖٛ؟  
 تٙفس یب ٌشیٝ؟

 

تأٔیٗ ٌشٔب، ثبص وشدٖ ساٜ ٞٛایی دس  
صٛست ِضْٚ، خطه وشدٖ، تحشیه 

.وشدٖ  

آپٙٝ، تٙفس  
٘بٔٙظٓ یب ضشثبٖ 

دس   100لّت صیش 
 دلیمٝ؟

تٙفس ٔطىُ  
یب سیب٘ٛص  

 پبیذاس؟

 
.تٟٛیٝ ثب فطبس ٔثجت  

 Spo2 پبیص 
. ٔب٘یتٛسیًٙ لّجی ٔذ ٘ظش ثبضذ  

 

.ٚضؼیت دادٖ ٚ ثبص وشدٖ ساٜ ٞٛایی  
Spo2 پبیص 

.اوسیژٖ ٔىُٕ ثستٝ ثٝ ٘یبص  
.ٔذ ٘ظش ثبضذ   CPAP    

 تِٛذ

 خیش

 خیش

 ثّی ثّی



دس ٘ٛصاد داسای تٙفس خٛد ثٝ خٛد، اوسیژٖ ٔٛسد ٘یبص سا ٔی تٛاٖ ثب 
 :ٚسبیُ صیش تأٔیٗ وشد

 (دست فٙدب٘ی)ِِٛٝ اوسیژٖ •
 ٔبسه اوسیژٖ•
 ویسٝ تٟٛیٝ ٚاثستٝ ثٝ خشیبٖ ٌبص، ٔدٟض ثٝ ٔبسه•
 ٔدٟض ثٝ ٔبسه Tاثضاس احیبی •
 ا٘تٟبی ِِٛٝ رخیشٜ اوسیژٖ ٔتصُ ثٝ ویسٝ تٟٛیٝ خٛدٌطب•

 
چٙب٘چٝ تدٛیض اوسیژٖ ثیص اص چٙذ دلیمٝ ادأٝ یبثذ ثبیذ اص اوسیژٖ ٌشْ ٚ      

 .ٔشعٛة استفبدٜ وشد

 
 

 

                  

                                                                         



 .ِیتش دس دلیمٝ 10سشػت خشیبٖ •
%  30دس ضشٚع، ثب استفبدٜ اص ثّٙـذس، اص غّظت •

استفبدٜ وٙیذ سپس، ثب تٛخـٝ ثٝ ٔیضاٖ اضجبع  
 .  اوسیژٖ ٞذف، غّظت اوسیژٖ ساتٙظیٓ ٕ٘بییذ

 



 خشیبٖ آصاد اوسیژٖ
اص عشیك ٔبسهِ ویسٝ تٟٛیٝ خٛدٌطب ٕ٘ی تٛاٖ ثب  •

اعٕیٙبٖ ٔجبدست ثـٝ ثشلشاسی خشیبٖ آصاد اوسیژٖ  
 .ٕ٘ٛد

اص عشیك ٔبسه ویسٝ تٟٛیٝ ٚاثستٝ ثٝ خشیبٖ ٌبص،  •
ٔی تـٛاٖ ثب اعٕیٙبٖ ٔجبدست ثٝ  Tیب اثـضاس احیبی 

 .  ثشلشاسی خشیبٖ آصاد اوسیژٖ ٕ٘ٛد

 

 

























 
 ثذٖٚ دیستشس تٙفسی

 أب
 سیب٘ٛتیه یب ٞیپٛوسیه  

 

 اوسیژٖ ٔىُٕ ثستٝ ثٝ ٘یبص

                                                               
             



 

  تٙفس ٔطىُ

  یب

   Spo2  (سیب٘ٛص پبیذاس) 
 ثٛیژٜ دس ٘ٛصاد صٚدسس

 

CPAP    ثٝ وٕه ٔبسه یبPPV 

 + 

    اوسیژٖ ٔىُٕ ثستٝ ثٝ ٘یبص

                                                                                       
                                                                                       

               





 ٚضؼیت ٘ٛصاد

 تالش تٙفسی لٛی،•
    ٚ 
 تٛ٘یسیتٝ ػضال٘ی خٛة،•
     

 

 الذاْ

دٞبٖ ٚ ثیٙی سا ثب پٛآس یب یه •
 .وبتتش دسضت تٕیض وٙیذ

 ٔشالجت ػبدی•



     ٘ٛصاد غیش فؼبَ            

 ساٜ ٞٛایی سا ثبص وٙیذ، خطه وٙیذ، تحشیه وٙیذ

 PPV ثب ٔبسه

 لفسٝ سیٙٝ حشوت ٕ٘ی وٙذ 

ٔىٛ٘یْٛ آسپیشاتٛس/ اص ساٜ ِِٛٝ ٘بی  PPV   

 سبوطٗ ِِٛٝ ٘بی



دس یه ٘ٛصاد غیش فؼبَ، ػذْ حشوت لفسٝ سیٙٝ 
ٔی تٛا٘ذ ٘بضی اص تشضحبت غّیظ، ٚ ِختٝ خٖٛ 

 .  ٘یض ثبضذ



السٍ٘ٛسىٛح سا ٚاسد ٕ٘ٛدٜ ٚ ثب استفبدٜ اص وبتتش سبوطٗ •
 .ساٜ ٞٛایی فٛلب٘ی سا ثبص ٕ٘بییذ F 14-12ٕ٘شٜ 

 .ِِٛٝ ٘بی سا ثٝ دسٖٚ ٘بی ٞذایت ٕ٘بییذ•
 .ِِٛٝ ٘بی سا ثٝ دستٍبٜ سبوطٗ ٚصُ ٕ٘بییذ•
  3-5دس حبِی وٝ ِِٛٝ سا خبسج ٔی وٙیذ، سبوطٗ سا ثٝ ٔذت •

 .ثب٘یٝ ادأٝ دٞیذ
دس صٛست ٘یبص ٔدذداً ِِٛٝ ٌزاسی ٕ٘بییذ تب ٘بی پبن ضٛد یب  •

 .  ایٗ وٝ افت ضشثبٖ لّت ادأـٝ احیب سا اختٙبة ٘بپزیش ٕ٘بیذ









ِِٛٝ ٌزاسی سٚتیٗ ٘بی ثٝ ٔٙظٛس  
 .  سبوطٗ تٛصیٝ ٕ٘ی ضٛد

 


