مقاله تازه هاي CPR
دكتر محمد عاشوري
متخصص بيهوشي و مراقبت هاي ويژه
چرا احيا قلبي عروقي مهم است؟
 همه قسمتهاي بدن براي زنده ماندن نياز به اكسيزن دارند پس براي انجام احيا مراحل زير در نظر
گرفته شود :
 تميز كردن راه هوايي
 تنفس
 گردش خون
مراحل:
 -1شناسايي سريع و كمك خواستن براي جلوگيري از ايست قلبي
 CPR -2اوليه براي خريد زمان
 -3شوك قلبي سريع براي بازگشت مجدد قلب

 -4مراقبت هاي پس از احيا براي بازگشت به زندگي
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احيا قلب عروقي چيست؟
 درمان اورزانس براي بهبود نارسايي تنفس و گردش خون
 برقراري يك راه هوايي اشكار
 تنفس به داخل ريه هاي مصدوم
 فشردن قفسه سينه براي به گردش در آوردن خون در بدن
 چرخاندن مصدوم به يك پهلو )(recovery position
ارزش زمان:
 وقتي قلب متوقف مي شود تخريب مغز در عرض كمتر از  5دقيقه اتفاق مي افتد.
 هر چه سريعتر احيا قلبي عروقي را شروع كنيد.
احيا قلبي عروقي زمان را مي خرد:
 تا زماني كه دفيبريالتورهاي خارجي يا تجهيزات تخصصي به كمك بيايند مغز را زنده نگه مي دارد.

مراحل كار:
 -1وضعيت سالمت بيمار را چك كنيد.
 -2پاسخگويي فرد را ارزيابي كنيد.
 -3كمك بخواهيد.
 -4سر را عقب كشيده و چانه را باال بياوريد.
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 -5تنفس را چك كنيد.
 -6كد اعالم كنيد.
 -7بيني را با دو انگشت بگيريد.
 -8دو بار در دهان بيمار بدميد.
 -9اجازه دهيد هوا خارج شود.
-11

عالئم گردش خون را چك كنيد.

-11

انتهاي دنده ها را مشخص كنيد.

-12

انتهاي جناغ سينه را مشخص كنيد.

-13

دستان و انگشتان را بر روي قفسه سينه با وضعيت مناسب قرار دهيد.

-14

قفسه سينه را فشار دهيد.

-15

ماساز قفسه سينه *  ، 31دميدن در ريه * 2

تازهاي CPRبر اساس دستورالعملهايAHA.
ارائه تجارب و نقطه نظرات متفاوت در بحث احياء قلبي ريوي در قالب دستورالعملهاي تآييد
شده انجمنهاي بين المللي راهكار مناسبي است كه به احياگران كمك مي كند در حوادث غير
مترقبه بتوانند از تشطط بپرهيزند و با ارائه عمليات يكسان شانس نجات مصدوم را افزايش
دهند.
دستورالعملهاي جديد()2005-2010ناظر به همين مضمون بوده و ارتقاء سطح CPRرا در
افزايش سطح كيفيت عمليات پيشنهادي معرفي مي كند.
مديريت پيشرفته نيروي انساني  ،و رفتارهاي سازماني و تجهيز با امكانات جديد مي تواند به
افزايش درصد  outcomeدر  ، CPRمؤثر قلمداد شود.
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انجمن احياء اروپا در يك پالن  5ماده اي اهميت اندوخته هاي علمي اوليه احياگران را
مورد تآييد قرار مي دهد:
.1شناخت يك مصدوم به عنوان يك فرد با ايست قلبي
.2ارائه حمايت هاي اوليه ()BLSبر اساس دستورالعمل  ( ERSانجمن احياء اروپا )
.3آگاه باشيد كه علل شايع ايست قلبي چيست!!!
.4بدانيم كه چگونه براي مصدوم و ضعيت ريكاوري ايجاد نمائيم.
.5بدانيم كه چگونه وضعيت وخيم مصدوم را ارزيابي نمائيم.
تصوير زنجيره حيات

سرعت عمل احياء گر همراه با دقت در كيفيت عمليات  BLSاكسيژن رساني به تمام
بافتهاي بدن را تسريع كرده و مانع از به وجود آمدن عوارض خواهد شد.در مطالعات نشان
داده شده كه بعد از  5دقيقه از ايست قلبي آسيب هاي جدي آغاز مي گردد و در اين ميان
بافت مغز از همه حساس تر است.
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)(Kern

CPR Challenges: Perfusion

Manual CPR provides minimal blood flow
to the heart and brain

10% - 20% of normal flow

30% - 40% of normal flow

Kern KB Bailliere’s Clinical Anaesthesiology. 2000;14(3):591-609.

شروع به موقع عمليات  BLSدر يك  CPRدر جريان خون حداقل را براي قلب و مغز
فراهم مي كند.

متآسفانه همين مطالعات مؤيد اين امرند كه ماساژ قلبي در %55موارد كفايت الزمه را
نداشته اند.همچنين اكثر ماساژهاي قفسه صدري از عمق(و قدرت)مناسب برخوردار نبوده
اند .٭
 Wik et all . JAMA 2005٭
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CPR Challenges:
)Interruptions (Berg et al.
Interrupting chest compressions for rescue breathing can
adversely affect hemodynamics during CPR for VF

Blood pressure
Berg et al, 2001

Time

Chest compressions
Berg RA et al. Resuscitation. 2001;104:2465-2470.

توقف بي مورد ماساژ قلبي به دليل اجراي عمليات تنفس كمكي باعث اثرات منفي بروضعيت
هموديناميك مصدوم مي شود.بدين منظور بايد زمان وقفه بين ماساژ قلبي به هر دليل را به
حداقل رساند تا سطح مناسبي از جريان خون در اعضاء حياتي ايجاد گردد.

 انجمن قلب آمريكا ) )AHAبا نگرش جامع چهار تغيير اساسي را نسبت به دستورالعمل قبلپيشنهاد مي نمايد .٭
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اولين تغيير:
 ماساژ قلبي بايد خيلي مؤثرتر اجرا شود:
 فشار محكم بر قفسه صدري و سريع(با سرعت صد ماساژ در دقيقه) اجازه دهيد قفسه سينه به خوبي به حالت اول باز گردد. فشار و آزادسازي قفسه صدري تقريبا يكسان باشد. زمان توقف ماساژ قلبي به حداقل برسد.دومين تغيير:
 نسبت عمومي ماساژ/تنفس= 2/35كه براي  5دوره بمدت  2دقيقه انجام مي شود.
 اين نسبت براي مصدوم و يك احياء كننده در تمام حاالت بجز نوزاد صادق است. براي دو احياگر تا رسيدن اقدامات پيشرفته بايد ادامه داده شود. در مصدوميني كه راه حفاظت شده دارند (لوله تراشه): ادامه ماساژ قلبي تا احياء كامل  15تا  8تنفس براي احياگري كه تنفس مي دهد.New Guideline af AHA 2005٭
سومين تغيير:
 يك تنفس در يك ثانيه
 براي تمام احياگران بايد قفسه صدري را به وضوح باال ببرد.7

 از تهويه پيش از حد جدا خودداري شود.چهارمين تغيير:
 اجتناب از خستگي احياگران
 هر دو دقيقه بايد مكان خود را عوض كنند. بعد از  5دوره  ،كامال تيم عوض شوند. يكي از سؤاالت اساسي در عمليات CPRتقدم و تآخر ماساژ قلبي و DCشوك استAHAدر اين خصوص  4نقطه نظر را اعالم مي كند:
 در مصدومين شاهد٭ بالغ AED ،سريعا بايد انجام شود. در عمليات  : CPRاحياگر اول  CPRو احياگردوم  AEDرا آماده سازد . در بچه ها كه بطو ناگهاني دچار كالپس پيدا كنند  AED ،مقدم است. در كالپس بچه ها و بالغين "غير شاهد"بايد  2دقيقه  CPRابتدا انجام شود.(مصدوم شاهد  ،مصدومي است كه در مقابل ديد احياگر ،دچارحادثه  Witness ٫ unwitness٭
گردد)

 اهميت موضوع  CPRو  outcomeو جنبه هاي اخالقي در اين ميان  ،روز به روز برحساسيت مراجع فضايي و توده مردم بر اين امر مي افزايد و توجه بيشتري را در نظام
پزشكي و پرستاري در جهت ارتقاء كيفيت خدمات  CPRارائه شده مي طلبد .تلقي جدي
و حياتي به اين امر در تك تك افراد مسئول در تيم  CPRمي تواند آينده اي روشن را در
افزايش محسوس  CPR outcomeموجب شود.
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« الگوريتم احياي قلبي عروقي »

تكان دادن  ،صدا زدن

كج كردن سر  ،باال بردن چانه

نگاه كردن  ،شنيدن  ،احساس كردن

 2تنفس موثر

عالئم گردش خون

كنترل وضعيت هوشياري

باز كردن راه هوايي

كنترل تنفس

تنفس مصنوعي

ارزيابي گردش خون فقط در  15ثانيه

عدم وجود گردش خون

در صورت وجود گردش خون

ماساز قلبي

ادامه تنفس مصنوعي
هر  2دقيقه گردش خون كنترل شود

 155بار در دقيقه با ريت 2 : 15

منابعBasic Life Support Provider Course [homepage on the internet ]: :
European Resuscitation Council 2003-09. available from: www.erc.edu
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