


چشا صٍدسسی یک ػاهل خطش تشای تشٍص ػاسضِ است. 
هٌاتغ اضافی هَسد ًیاص تشای تَلذ ًَصاد صٍدسس. 
تذاتیش اضافی تشای جلَگیشی اص ّیپَتشهی. 
تذاتیش الصم تشای تَْیِ ًَصاد صٍدسس هثتال تِ دیستشس تٌفسی. 
تذاتیش الصم تشای اکسیژى دسهاًی ًَصاد صٍدسس. 
ساُ ّای کاّش آسیة سیَی ٍ هغضی دس ًَصاد صٍدسس. 
ِاحتیاط ّای الصم پس اص تثثیت اٍلی. 
شیَُ اسائِ اطالػات تِ ٍالذیي لثل اص تَلذ ًَصاد تی ًْایت کن ٍصى. 

 
 



 .ػَاهل خطش ّوشاُ تا صٍدسسی•
 .هٌاتغ اضافی هَسد ًیاص•
 .حفظ دسجِ حشاست•
 .تجَیض اکسیژى•
 .تٌفس کوکی•
 .کاستي اص آسیة هغضی•
 .احتیاط ّای ٍیژُ پس اص احیا•





  سیِ تکاهل ًیافتِ ًَصاد صٍدسس دس هماتل تَْیِ تا فشاس
    .هثثت آسیة پزیش است

استؼذاد تِ ػفًَت. 
استؼذاد تِ خًَشیضی هغضی. 
ّیپٍَلوی ٍ الجشم ٍاکٌش شذیذ تِ خًَشیضی جضئی. 
  کاّش رخایش هتاتَلیک خطش ّیپَگلیسوی سا افضایش

 .هی دّذ

 

 



 ٍ ،اتالف حـشاست اص ساُ پَست ظـشیف، سطح صیاد تذى
 .چشتی کن

پاسخ هتاتَلیک ًاکافی تِ سشها. 
 آسیة پزیشی تافت ّای تکاهل ًیافتِ دس هماتل اکسیژى

 .صیاد
تٌفس هشکل تِ ػلت ػضالت ضؼیف. 

 

 



 .پشسٌل هجشب اص جولِ لَلِ گزاس هجشب•
 .تذاتیش ضشٍسی تشای حفظ دسجِ حشاست•
 .تلٌذس ٍ اکسیوتش•
 .ای سی جی هاًیتَس•
 PEEP  ٍCPAPاتضاس تَْیِ لادس تِ ایجاد •

 

 



دسجِ ساًتیگشاد   23-25دسجـِ حشاست اتاق صایوـاى سا تیي •
 .تٌظین ًواییذ

 .سش ًَصاد کالُ تگزاسیذ•
 :ّفتِ( 35حتی ) 32دس ًَصاداى تا سي حاهلگی کوتش اص •

، تا      تشک گشهاصاًَصاد سا صیش گشهاصای تاتشی تخَاتاًیذ ٍ یک  -   
 .ٍاسطِ یک پتَ، صیش ٍی لشاس دّیذ

 .   پلی اتیلي تپیچیذ پَشش پالستیکیًَصاد سا دس یک   -   
       



 .حشاست تذى ًَصاد سا هکشساً کٌتشل ًواییذ•
 .تشای اًتمال تِ تخش ًَصاداى اص اًکَتاتَس اًتمال استفادُ کٌیذ•
دسجـِ  37/5ٍ  36/5دسجِ حشاست صیـش تغل ًـَصاد سا تیـي •

  .ساًتیگشاد ًگاُ داسیذ

  









پشفـَصیَى / ًَصاداى صٍدسس دس تشاتش ّیپـشاکسیا •
 .هجذد تسیاس آسیة پزیش هی تاشٌذ

تَصیِ هی شَد کِ ٌّگام احیا، اص اکسیوتش ٍ تلٌذس  •
 .استفادُ شَد

ٍجَد اتـضاس فَق تَیـژُ دس ًَصاداى تا سي حاهلگی  •
 .ّفتِ حیاتی است 35کوتش اص 

 

 





دس سحن، دسصذ اشثاع اکسیژى جٌیي حذٍد •
 .است% 60

دس ًَصاداى سشسس، سسیذى تـِ اشثاع تیش اص •
 .دلیمِ طَل تکشذ 10هوکي است تیش اص % 90

هوکي است تشای ًَصاداى % 95دسصذ اشثاع •
 .صٍدسس تسیاس صیاد تاشذ



تلٌذس سا اص یک سَ تِ اکسیژى ٍ َّای فششدُ ٍ اص سَی  •
 .دیگش تِ اتضاس تَْیِ تا فشاس هثثت ٍصل کٌیذ

تَْیِ سا ( ّفتِ حاهلگی 35کوتش اص )دس ًَصاداى صٍدسس •
 .  ششٍع ًواییذدس صذ  30تا  21تا اکسیژى 

 .پالس اکسیوتش سا تِ ًَصاد ٍصل کٌیذ•
 .اص صحت سیگٌال صفحِ اکسیوتش اطویٌاى حاصل ًواییذ•
%  85-%95ّواًٌذ ًَصاداى سـشسس، دسصذ اشثاع سا تیي •

 .ًگاُ داسیذ



هاداهی کِ هٌتظش ظْـَس سیگٌال  
لـَی تش صفحِ اکسیوتش ّستیذ،  
  .الذاهات احیا سا تِ تأخیش ًیٌذاصیذ



چٌاًچِ ضشتاى للة سشیؼاً تـِ تاالتش اص  
دلیمِ ًشسذ، احتواالً تْـَیِ ًَصاد  / 100

سا تشطشف   تَْیِهشکالت . کافی ًیست
دسیافتی سا تـِ   اکسیژىکٌیذ ٍ غلظت 

  Spo2گـًَِ ای تؼـذیل ًواییذ کِ تـِ 
 .ّذف تشسیذ



   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، لثل اص هجشای ششیاًی، پس اص تَلذ 





دس صَست ٍجَد تٌفس خَد تِ خَد ٍ ضشتاى •
 .ًیست PPVدلیمِ، ًیاصی تِ / 100للة حذالل

دس ًَصاداى صٍدسس  PPVهؼیاسّـای شـشٍع •
 .  ّواًٌذ ًَصاداى سشسس است

 

 



چٌاًچـِ ػلی سغـن تٌفس خَد تـِ خَد ٍ ضشتاى للة  .  1
 سیاًَصتـَدُ، ًـَصاد تٌفس هشکل دلیمـِ، / 100تاالی 

 .استفادُ ًواییذ CPAPتاشذ، اص پاییي  Spo2داشتِ، یا 

اص کوتشیي فشاس دهی استفادُ  PPVدس صَست ًیاص تِ . 2
 (.ساًتیوتشآب 20-25)کٌیذ 

 5تا فشاس  PEEPچٌاًچِ ًَصاد داسای لَلـِ ًای است، . 3
 .ساًتیوتشآب تِ کاس تشیذ

 

 

 

 

 

 



شذیذ ًیاص تِ  RDSًَصاداى صٍدسسی کِ تِ ػلت . 4 
لَلِ گزاسی ًای ٍ تَْیِ هکاًیکی پیذا کشدُ اًذ،  

 .تایذ سشفکتاًت دسیافت ًوایٌذ

 .لثل اص تجـَیض، ًَصاد تایذ کاهالً احیا شذُ تاشذ. 5

 

  

    

 

  

 



 
تِ کوک   CPAPکاستشد •

هاسک صَست ٍ کیسِ 
تَْیِ ٍاتستِ تِ جشیاى  

 .گاص



 
دس کیسِ  CPAPٌظین فشاس ت

تَْیِ ٍاتستِ تِ جشیاى گاص،  
 . لثل اص استفادُ



 
دس  CPAPٌظین فشاس ت

لثـل اص  Tَیِ ـاتضاس تْ
 .استفادُ



 .دستکاسی هحتاطاًِ ًَصاد.  1
 .اص ٍضؼیت تشًذلٌثَسگ اجتٌاب کٌیذ.  2
 .اص ایجاد فشاس تاال اجتٌاب کٌیذ.  3
اص ّش ػولی کِ تاصگشت ٍسیذی اص هغض سا .  4

 .هختل کٌذ اجتٌاب کٌیذ

 
 



تَْیِ سا تش پایِ هؼایٌِ فیضیکی، اکسیوتشی، ٍ  .  5
 .تجضیِ گاصّای خَى، تؼذیل ًواییذ

خَى یا فشاس خَى   CO2اص تغییشات ًاگْاًی .  6
 .اجتٌاب کٌیذ

اص تضسیك سشیغ هایؼات تَیژُ هحلَل ّای  .  7
 .ّیپشتًَیک اجتٌاب کٌیذ

 

 

 

 



 .پایش دسجِ حشاست ًَصاد•
 .پایش ٍ کٌتشل لٌذ خَى•
 .پایش آپٌِ، تشادیکاسدی، ٍ الذام فَسی•
 .پایش ٍ کٌتشل اکسیژًاسیَى ٍ تَْیِ•
تغزیـِ تذسیجی ٍ هحتاطاًِ ّوـضهاى تا تغزیِ کاهل •

 .ٍسیذی
 .شک تِ ٍجَد ػفًَت•



 فَایذ تأخیش دس تستي تٌذ ًاف

 .تْثَد ٍضؼیت للثی ػشٍلی•

 .تاال سفتي فشاس خَى•

 .کاّش ًیاص تِ تؼَیض خَى•

 .کاّش اًسیذاًس خًَشیضی هغضی•

 .کاّش اًسیذاًس آًتشٍکَلیت ًکشٍصاى •



 سیشکَالسیَى جفت طثیؼی -ًَصاد فؼال

 .ثاًیِ تؼذ اص تَلذ تِ تأخیش تیٌذاصیذ 30-60تستي تٌذ ًاف سا تِ هذت •

 هختلسیشکَالسیَى جفت  -ًَصاد فؼال

 .تٌذ ًاف سا تالفاصلِ تؼذ اص تَلذ تثٌذیذ•

 سیشکَالسیَى جفت طثیؼی -غیش فؼالًَصاد 

 .تٌذ ًاف سا کوی تا تأخیش تثٌذیذ؟•

 هختلسیشکَالسیَى جفت  -غیش فؼالًَصاد 

 .تٌذ ًاف سا تالفاصلِ تؼذ اص تَلذ تثٌذیذ•


