خالصه كنفرانس كارگاه آموزشي احيا نوزاد
تولد پديده اي زيبا و معجزه اسا و گاهي خطرناك ترين حادثه در طول زندگي فرد است .بدن انسان بالفاصله بعد از تولد
نياز به تنظيم و هماهنگي فيزيولوژيك فوق العاده اي دارد بيشتر از حدي كه در ادامه حيات به آن نياز خواهد داشت .اين نكته
قابل توجه است كه بيش از  %09نوزاداني كه متولد مي شوند نياز به كمك ندارند و يا كمك مختصري مي خواهند و براي
كمتر از چند درصد باقي مانده است كه برنامه احيا نوزاد  NRPطراحي شده است .با اين كه درصد نوزاداني كه به احيا نياز
دارند كم است ولي با توج ه به باال بودن امار زايمان ها تعداد واقعي اين نوزادان مهم است .احيا ماهرانه نوزاد در مقايسه با افراد
بزرگسال و كودكان موفقيت اميز تر است .بنابراين زماني كه صرف يادگيري چگونگي احيا نوزاد مي گردد بسيار ارزشمند است.
درس اول :مرور كلي و اصول احيا




ارزيابي نياز نوزاد به احيا



گرم نگه داشتن نوزاد



وضعيت دادن  ،تميز كردن راههاي هوايي



خشك كردن و تحريك تنفسي نوزاد



تجويز اكسيژن
در صورت نياز




تجويز دارو



فشردن قفسه سينه

تهويه
كمكي با
فشار مثبت

لوله گذاري
داخل تراشه



مهمترين اقدام در احيا نوزاد تهويه ريه هاي نوزاد مي باشد.



عدم تهويه ريه هاي نوزاد منجر به انقباض عروق ريه شده و مانع از اكسيژن رساني به عروق سيستميك خواهد شد.



هنگامي كه جنين يا نوزاد از اكسيژن محروم مي شود در ابتدا تالش تنفسي تشديد شده و سپس آپنه (وقفه
تن فسي) اوليه رخ مي دهد .آپنه اوليه ممكن است با تحريك لمسي برطرف شود .اگر محروميت از اكسيژن ادامه يابد
آپنه ثانويه رخ مي دهد .ضربان قلب به كاهش خود ادامه داده و افت فشار خون پيش مي آيد .آپنه ثانويه با تحريك
برطرف نمي شود و تهويه كمكي مورد نياز است.

درس دوم :گام هاي نخستين احيا

 آيا سن حاملگي ترم است؟

 فراهم كردن گرما

 آيا مايع آمنيوتيك پاك است؟

 تميز كردن راه هوايي

 آيا تنفس يا گريه مي كند؟

 خشك كردن

 آيا تون عضالني خوب است؟

 ارزيابي رنگ نوزاد

خير
 03ثانيه

 تامين گرماي مناسب
 وضعيت مناسب ،پاك كردن راه هوايي
 خشك كردن ،تحريك كردن ،دوباره وضعيت دادن

در حال تنفس

 بررسي تنفس ،تعداد ضربان قلب

مراقبت در تحت نظر

و رنگ نوزاد
 HR > 100صورتي
سيانوتيك عليرغم وجود

صورتي

تنفس و HR> 100

آپنه يا
HR< 100

تجويز اكسيژن

 03ثانيه
ادامه سيانوز
تهويه موثر

تهويه با فشار مثبت

مراقبت بعد از احيا
 HR > 100صورتي

HR > 60

HR < 60


تهويه با فشار مثبت



فشردن قفسه سينه

 03ثانيه
HR < 60


تجويز اپي نفرين

درس سوم :استفاده از وسايل تهويه با فشار مثبت در احيا
 -1بگ هاي خود متسع شونده


بعد از فشردن به طور خودبخود با كشيدن هوا يا اكسيژن به داخل خود پر مي گردد.



بدون منبع گاز پر فشار مي توان با اين نوع بگ تهويه با فشار مثبت به نوزاد داد به منظور احيا نوزاد بايد
اطمينان حاصل كرد كه بگ به منبع اكسيژن متصل است.



براي دادن اكسيژن  09تا  099درصد الزم است كه به يك كيسه ذخيره متصل باشد.

 -2بگ هاي وابسته به جريان


فقط در صورتي پر باد مي شود كه گاز از يك منبع پرفشار به داخل ان جريان داشته باشد.



براي پر باد شدن احتياج به كيپ شدن ماسك بر روي صورت نوزاد دارد.



با استفاده از دريچه كنترل جريان مي توان نسبت فشار به متسع شدن بگ را كنترل كرد.

 -0دستگاه احيا تي پيس


وابسته به وجود يك منبع گاز پر فشار است.



كاربر بايد حداكثر جريان  ،حداكثر فشار دمي و فشار مثبت انتهاي بازدمي را تنظيم كند.



فشار مثبت با فشردن و رها كردن كالهك  PEEPاعمال مي شود.
درس چهارم :فشردن قفسه سينه

فشردن قفسه سينه موقعي ضرورت دارد كه عليرغم  09ثانيه تنفس با فشار مثبت ضربان قلب كمتر از  09بار در دقيقه
باشد.در طي فشردن قفسه سينه مطمئن شويد كه :


حركات قفسه سينه در طي تهويه كافي است.



اكسيژن  %099استفاده مي شود.



عمق فشردن  0/0قطر قدامي خلفي قفسه سينه است.



در مرحله رها كردن فشار بايد به طور كامل از روي قفسه سينه برداشته شود تا قفسه سينه به حالت اوليه
برگردد.



شست و انگشتان در تمام عمليات روي قفسه سينه باشد.



مدت زمان فشار در يك فشردن قفسه سينه از مدت برگشت ان كوتاه تر باشد.



فشردن قفسه سينه و تهويه هماهنگ باشد.



در طي فشردن قفسه سينه تعداد تنفس  09بار در دقيقه و تعداد ضربان قلب  09بار در دقيقه است.

بعد از  09ثانيه انجام فشردن قفسه سينه و تهويه ضربان قلب را چك كنيد اگر ضربان قلب :


بيشتر از  09بار در دقيقه است فشردن قفسه سينه را متوقف كنيد و تهويه با سرعت  09-09بار در دقيقه را
ادامه دهيد.



بيشتر از  099بار در دقيقه باشد فشردن قفسه سينه را متوقف كنيد و اگر نوزاد تنفس خودبخود دارد به تدريج
تهويه را نيز متوقف كنيد.



كمتر از  09بار در دقيقه باشد در صورتي كه نوزاد قبال لوله گذاري نشده لوله گذاري داخل ناي را انجام داده و
اپي نفرين تجويز كنيد.
درس پنجم :لوله گذاري داخل تراشه

انديكاسيون هاي انجام لوله گذاري داخل تراشه:


براي ساكشن مكونيوم هنگامي كه نوزاد سرحال نيست.



براي بهبود تاثير تهويه



تسهيل هماهنگي فشردن قفسه سينه و تهويه براي به حداكثر رساندن تاثير هر بار تهويه



براي تجويز اپي نفرين اگر تحريك قلب در حين تعبيه راه وريدي الزم باشد.



عمليات لوله گذاري بايد در عرض  09ثانيه به اتمام برسد.

نشانه هاي جاگيري صحيح لوله تراشه در قسمت مياني تراشه شامل:


بهبود عالئم حياتي



ظاهر شدن  CO2بازدمي توسط اشكارساز



صداهاي تنفس در هر دو ريه سمع مي شود



با تهويه معده متسع نمي شود.



در طي بازدم بخار هوا در لوله مشاهده مي شود.



با هر بار تهويه قفسه سينه به خوبي باال مي ايد.



اندازه گيري نوك لوله تا لب نوزاد  :وزن نوزاد به كيلوگرم بعالوه عدد .0



گرفتن راديوگرافي قفسه سينه براي اطمينان از باقي ماندن لوله در محل صحيح خود بعد از عمليات احيا.



مشاهده

درس ششم :داروها
اپي نفرين كه يك محرك قلبي است هنگامي كه با وجود  09ثانيه تهويه كمكي و  09ثانيه ديگر تهويه با فشار مثبت و
فشردن هماهنگ قفسه سينه  ،ضربان قلب نوزاد هنوز كمتر از  09ضربان در دقيقه باشد ضرورت پيدا مي كند.
دوز پيشنهادي اپي نفرين :


غلظت 0/09999



راه داخل وريدي



دوز ml/kg 9/0-9/0 :



ميزان تزريق :سريع با حداكثر سرعت ممكن

اپي نفرين بايد داخل وريد نافي تجويز شود .روش داخل تراشه اغلب سريع تر و در دسترس تر از جاي گذاري كاتتر وريد نافي
است اما با جذب غيرقابل پيش بيني همراه بوده در دوز پايين تر اثر بخش نيست.
موارد مصرف افزاينده حجم در طي احيا عبارتند از:


نوزادي كه به احيا پاسخ نمي دهد.



به نظر مي رسد نوزاد در شوك است.



تاريخچه اي از شرايطي كه مي تواند سبب از دست دادن خون در زمان جنيني شود.

افزاينده حجم پيشنهادي:


محلول :نرمال سالين ،رينگر الكتات ،گلبول قرمز متراكم  Oمنفي



دوز ml/kg 09 :



راه :وريد نافي



اماده سازي :حجم مناسب داخل يك سرنگ بزرگ



سرعت تزريق :طي  5تا  09دقيقه



اقدام مناسب براي نوزادي كه به عمليات احيا جواب نداده بستگي به وضعيت نوزاد دارد كه مي تواند به صورت نقص

درس هفتم :مالحظات ويژه

در تهويه ،سيانوز پايدار يا براديكاردي ،عدم توانايي در شروع تنفس خودبخودي تظاهر كند.


عالئم ناشي از اترزي كوان را مي توان با گذاشتن يك راه هوايي دهاني بهبود بخشيد.



انسداد راه هوايي ايجاد شده در سندرم رابين را مي توان به وسيله گذاشتن يك لوله نازوفارنژيال و قرار دادن نوزاد
در وضعيت خوابيده به شكم بهبود بخشيد.



در موارد اورژانس پنوموتوراكس را مي توان با ترانس ايلوميناسيون تشخيص داده و با گذاشتن يك سوزن در قفسه
سينه درمان كرد.



اگر به فتق ديافراگماتيك مشكوك هستيد تهويه با فشار مثبت را نبايد با بگ و ماسك انجام داد بلكه بايد بالفاصله
لوله گذاري داخل تراشه را انجام داده و لوله دهاني معدي تعبيه گردد.



سيانوز پايدار و براديكاردي به ندرت توسط بيماري مادرزادي قلبي ايجاد مي شود .شايع ترين علت سيانوز پايدار و
براديكاردي تهويه ناكافي ريه ها است.



نوزادي كه نياز به احيا پيدا كرده بايد از نظر اكسيژن رساني  ،عفونت ،فشا ر خون ،مايعات ،اپنه ،قند خون ،تغذيه و
دما دقيقا مانيتور و كنترل شود.



دقت كنيد كه نوزاد طي احيا و بعد از آن خيلي گزم نشود.



اگر مادري در چند ساعت اخير داروي مخدر دريافت كرده و نوزاد وي تنفس ندارد ابتدا بايد با فشار مثبت تهويه
داده و سپس تجويز نالوكسان را در نظر گرفت.



هنگامي كه نوزادي در بدو تولد در اتاق زايمان يا بعدا در بخش نوزادان يا ساير مكانها احيا شود حفظ تهويه مناسب
اولين اقدام مي باشد.

بعضي روشهاي جايگزيني در احيا در خارج از اتاق زايمان شامل موارد زير است:



فراهم كردن گرماي مناسب به وسيله تماس پوست به پوست نوزاد با مادر و افزايش دماي محيط



تميز كردن راه هوايي با پوار يا پارچه اي كه دور انگشت پيچيده شده باشد.



تنفس دهان به دهان و بيني براي تهويه با فشار مثبت



رگ گيري از طريق وريد محيطي يا فضاي داخل استخواني براي دست يابي به عروق.

درس هشتم :احيا نوزاد نارس
نوزادان نارس در معرض خطر بيش تر نيازمند به احيا هستند به دليل:


از دست دادن بيشتر گرما



حساسيت به اسيب هاي ناشي از هيپراكسي



ريه هاي نارس و توان تنفسي كاهش يافته



مغزهاي نارس در معرض خونريزي



حساسيت به عفونت



حجم كم خون ،افزايش احتمال اسيب پذيري ناشي از اتالف خون

منابع اضافي مورد نياز براي امادگي يك تولد قابل پيش بيني زودرس شامل:
كاركنان دوره ديده بيشتر شامل مهارت لوله گذاري ،راهبردهاي اضافي براي حفظ دما ،هواي فشرده ،بلندر اكسيژن ،پالس
اكسي متر.
نوزادان نارس در معرض خطر بيشتر هيپوكسي هستند از پالس اكسي متر و بل ندر براي دست يابي به اشباع اكسي هموگلوبين
 55تا  % 05در هنگام احيا و بالفاصله پس از ان استفاده نماييد.
وقتي تهويه مصنوعي را در نوزادان نارس به كار مي بريد:


از همان اصول شروع تهويه با فشار مثبت در نوزادان ترم پيروي كنيد.



از كم ترين فشار دمي براي رسيدن به پاسخ مناسب استفاده كنيد.



اگر نوزاد تنفس خودبخودي و ضربان قلب باالتر از  099ضربه در دقيقه دارد اما از مشكالتي مانند تنفس سخت،
سيانوز پايدار يا اشباع اكسيژن پايين رنج مي برد استفاده از  CPAPرا مد نظر داشته باشيد.



تجويز پيشگيرانه سورفكتانت را مد نظر داشته باشيد.

با رعايت موارد زير خطر اسيب مغزي را كاهش دهيد:


جابجا كردن با احتياط نوزاد



خودداري از قرار دادن در وضعيت Trendelenburg



خودداري از فشار باالي راه هوايي در صورت امكان



تنظيم مداوم تهويه بر اساس معاينه فيزيكي ،اكسي متري و گازهاي خوني



خودداري از تزريق سريع و يك باره مايعات وريدي و محلول هاي هيپرتونيك

پس از احيا يك نوزاد نارس:


قند خون را پايش و كنترل نماييد.



اپنه ،برادي كاردي يا عدم اشباع اكسيژن را پايش و به سرعت مداخله كنيد.



اكسيژناسيون و تهويه را پايش و كنترل كنيد.



اگر تحت فشار قرارگرفتن نوزاد در دوره پري ناتال قابل مالحظه است تغذيه دهاني را با تاخير شروع كنيد.



شك خود را به عفونت بيشتر كنيد.

درس نهم :اصول اخالقي احيا و مراقبت در پايان زندگي نوزاد


اصول توصيه شده در احيا نوزادان با اصول اخالقي قابل رعايت در نوزادان بزرگتر و بزرگساالن نبايد تفاوتي داشته
باشد.



اصول اخالقي و قوانين جاري كشوري تالش براي احيا را در هر شرايطي اجباري نمي دانند و پايان دادن به مداخله
هاي مراقبتي پيشرفته و انجام مراقبت ارام بخش در صورت توافق متخصصان و والدين مبني بر بي نتيجه بودن احيا
و طوالني كردن روند فوت و يا عدم وجود فايده كافي در مقابل بار بيماري امري پذيرفته شده است.



والدين بايد بهترين تصميم گيرندگان براي فرزندانشان در نظر گرفته شوند براي ايفاي اين نقش انها بايد در مورد
انتخاب هر روش درماني و خطرات و فوايد ان اطالعات مرتبط و قابل اعتماد داشته باشند.



در هر سن حاملگي وزن تولد و ي ا ناهنجاريهاي مادرزادي كه احتمال قطعي مرگ زودرس وجود داشته و موربيديتي
نوزاداني كه به طور نادر زنده مانده اند غيرقابل قبول است احيا مورد ندارد .با اين همه پاسخ به تمايالت و خواسته
هاي والدين ممكن است يك استثناي منطقي باشد.



در شرايط عدم اطمينان از پيش اگهي وقتي احتمال بقا كم بوده با ميزان ابتال و معلوليت باال همراه مي شود و در
جايي كه بار بيماري نوزاد باالست از تمايالت والدين براي شروع احيا بايد حمايت كرد.



جز در موارد تلقيح ازمايشگاهي روش هاي اندازه گيري مدت زمان بارداري فقط با  0تا  0هفته كم و زياد قابل اعتماد
است وقتي با والدين درباره تولد نوزادان بشدت نارس مشاوره مي كنيد به ايشان گوشزد نماييد كه تصميم هايي كه
درباره درمان هاي نوزادي پيش از تولد گرفته مي شود ممكن است در اتاق زايمان و بر اساس شرايط نوزاد در زمان
تولد و ارزيابي سن بارداري پس از تولد تغيير كند.



در صورتي كه پس از  09دقيقه احيا كامل و كافي ضربان قلب وجود نداشت قطع عمليات احيا ممكن است مورد پيدا
كند.

