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 ست قلبی هادران بارداریا

سًاى ٍ  بایستی باّوکاری بخشْای تیوی بزًاهِ ریشی *
 ، بیَْشی، اٍرصاًس،   ًَساداىسایواى ، 

اًجام  ٍسزٍیس ّای ایست قلبی هزاقبت ّای ٍیضُ
 ذ.ًشَ
 قلبی درسًاى باردارشاهل اقذام بِ ایستاٍلَیتْای *

CPR قسوت  رٍی فشار بزطزف کزدى ٍباال باکیفیت
جابجاکزدى جاًبی  ٍسیلِبِ حاهلِ بزاثزرحن  آئَرتَکاٍال
 ٍلتزال رحن

درًظزداشتي سشاریي پیش اسفزارسیذى هزگ درجْت *
 . جٌیي بْبَدی هادرٍ

 سشاریي پیش اسًجام اشزایط آل ،  بِ طَر ایذُ*
هْارت  هٌابع ٍ بستِ بِ ٍجَد  فزارسیذى هزگ را

 دقیقِ فزاّن کٌیذ. 5طی درتکٌسیي ، 
 

 راه هوایی پیشرفته
 اختالل راُ َّایی شایع هی باشذ.، دربارداری  *

 اسهاّزتزیي تکٌسیي استفادُ شَد.لذا 
یا تجْیشات ادارُ  استفادُ اسایٌتَباسیَى داخل تزاشِ ٍ *

 سَپزاگلَتیک  راُ َّایی پیشزفتِ
یا کاپٌَهتزی  ی هَجی شکل ٍاستفادُ اسکاپٌَگزاف *

 بزای تأییذ ٍ هاًیتَر هحل قزارگیزی لَلِ تزاشِ
یک ثاًیِ  6ّز،  بزقزاری راُ َّایی پیشزفتِ *بعذاس
فشزدى قفسِ  باّوزاُ  دقیقِ( تٌفس در01) بذّیذتٌفس 

 . سیٌِ بِ طَرهذاٍم

 علل بالقوه ایست قلبی بارداران

A   Anesthetic complications 
B   Bleeding 

C   Cardiovascular 

D   Drugs 

E   Embolic 

F   Fever 

G  General nonobstetric causes of 

 cardiac arrest (H's and T's)    

H   Hypertention 

 

ایست قلبی رسیدگی به علت بروز 

 ریوی

 هادران باردار قلبی احیاءتین  فراخوان

 BLS/ACLSاداهه
 باکیفیت باالCPRاًجام *
 درصَرت اًذیکاسیَى اًجام دفیبزیالسیَى*

   ACLSسایز اقذاهات *
 )بِ عٌَاى هثال اپی ًفزیي(

 

 آهاده سازی برای سسارین پیش ازهوعد

دقیقِ اًجام  5عزضدرROSCدرصَرت عذم*

سایواى بِ صَرت سشاریي پیش اسهَعذ 

 رادرًظزداشتِ باشیذ.

 بگیزیذ. رادرًظزسایواى سشاریي بی درًگ 

 

 اقدام به هداخالت هاهایی وزنان

 جابجایی پیَستِ ٍهذاٍم رحن *

 ٍصل کزدى هًَیتَرّای جٌیي*

 آهادُ ساسی بزای سشاریي پیش اس هَعذ*

 

 BLS/ACLSاداهه دهید

*CPR.راباکیفیت باالاًجام دّیذ 
 درصَرت اًذیکاسیَى اًجام دفیبزیالسیَى* 

  ACLSت*سایز اقذاها
 عٌَاى هثال اپی ًفزیي(ِ )ب

 

 انجام هداخالت هادران باردار

 *اقذام بِ هذیزیت راُ َّایی

 ٍپزّیشاستَْیِ بیش اسحذاکسیضى صذدرصذ*

 باالی دافزاگن *رگ گیزی 

تَقف آى ٍ ، درصَرت دریافت هٌیشین ٍریذی *
 کلسین یا گلَکٌاتکلزیذکلسین ٍ تجَیش

 دریافت نوزادتوسط تین هراقبت نوزادان 


