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 (HAH2020)91کووید مبتالبهدر بیماران مشکوک یا بزرگساالنپروتکل اقدامات پیشرفته حفظ حیات در 

 

 

 CPRکیفیت 

عاًتیوتز 5بِ عوق  *فشزدى هحکن قفغِ عیٌِ حذاقل
باردردقیقِ(ٍپظ اسّزبارهاعاصاجاسُ 100-120ٍباعزعت)

کاهل قفغِ عیٌِبزگشت   

 قفغِ عیٌِ *حذاقل ٍقفِ در فشزدى
 *اجتٌاب اس تَْیِ بیش اس حذ

 ّز دٍ دقیقِ یکبار،هذادگزاى )فشزدى قفغِ عیٌِ(اجابجایی *
 یا سٍدتز در صَرت خغتِ شذى

ًغبت هاعاصقفغِ ،در صَرت بزقزار ًبَدى راُ َّایی پیشزفتِ*
 رعایت شَد.2ب30ِعیٌِ بِ تٌفظ بِ صَرت 

 :ٍجَداهَاج کاپٌَگزاف*بزرعی 
 باشذبایغتی کیفیت PETCO2<10mmHgاگز

 CPR.بْبَددادُ شَد 
 اگزدیاعتَل کوتزاس*بزرعی فشارداخل شزیاًی 

20mmhg بَدکیفیتCPR.بْبَددادُ شَد 

 اًزصی هَرد ًیاس تزای دفیثزیالسیَى

ًذُ دعتگاُ )بِ : بزاعاط تَصیِ شزکت عاستای فاسیک*

 عول ًواییذ. (صٍل200-120بیي  عٌَاى هثال دٍس اٍلیِ
 دى ،اعتفادُ اس حذاکثزصٍل دردعتزطدرصَرت ًاهشخص بَ

دٍس دٍم ٍ دٍسّای بعذی باّواى هقذاراًزصی یا دٍسّای 
 باالتزهیتَاًذدرًظزگزفتِ شَد

 ٍلص360هٌَفاسیک:

 راُ َّایی پیشزفتِ

 تستِ هدار*تِ حداقل رساًدى قطغ ارتثاط 

تزای ایٌتَتِ کزدى تا *استفادُ اس هاّزتزیي فزد 

 احتوال هَفقیت تاال در دفؼِ اٍل

  *در ًظز گزفتي ٍیدیَ الرًگَسکَپی
 راُ َّاییتجْیشات ادارُ داخل تزاشِ ٍ یا  لَلِ گشاری *
 پیشزفتِ عَپزاگلَت 

ی یا کاپٌَهتزی بزای تأییذ ٍ *اعتفادُ اس کاپٌَگزافی هَج
 هاًیتَر هحل قزارگیزی لَلِ تزاشِ

ثاًیِ 6ّز  بزقزاری راُ َّایی پیشزفتِ اعوال تٌفظ*بعذ اس 
 بصَرت هذاٍم فشزدى قفغِ عیٌِ تٌفظ در دقیقِ( ٍ 10)

 دارٍ درهاًی

 :IV/IO اپی ًفزیي  *دٍس 
1mg دقیقِ 3-5ّز 

 :IV/IO *دٍس آهیَدارٍى

  بلَط 150mg: دٍس دٍم-بلَط 300mgاٍلیي دٍس:

 یا

 :IV/IOلیدٍکاییي *دٍس
 1/5mg/kg-1دٍساٍلیِ

 0/75mg/kg-0/5دٍسثاًَیِ 

 تزگشت گزدش خَى خَدتِ خَدی

 بض ٍ فشار خَىٍجَد ً*
 اًتْای باسدهی CO2فشار *افشایش فَری ٍهذاٍم

  (mmhg  40 PETCO2(typicaliy≥  
 *ٍجَداهَاج خَدبِ خَدی فشارشزیاًی درهاًیتَریٌگ فشار

 شزیاًیداخل 

 ػلل تزگشت پذیز

*Hypovolemia 
*Hypoxia 

*Hydrogen ion (acidosis) 
*Hypo/Hyperkalemia 

*Hypothermia 

*Tension pneumothorax 
*Tamponad, cardiac 

*Toxins 

*Thrombosis, pulmonary 
*Thrombosis, coronary 

 پَشیدى تجْیشات حفاظت فزدی هٌاسة
 *هحذٍدکزدى تعذاد افزاد

 *تصوین گیزی جْت شزٍع احیابِ اقتضاء شزایط
 

CPR  .را شزٍع کٌید 

 هحدٍدکزدى تَلیدآئزٍسل()*اکغیضى تزاپی
 *اتصال بیواربِ هاًیتَر/دفیبزیالتَر

 آهادُ شدى تزای ایٌتَتاسیَى*

 

 Asystol/ PEA pVT/VF ریتن قاتل شَک؟

   CPR ایٌتَتاسیَى / اداهِدراٍلَیت قزاردادى 
 * هتَقف کزدى فشزدى قفسِ سیٌِ ٌّگام ایٌتَتاسیَى

یا استفادُ اس آهثَتگ فیلتزدار ٍ چسثاًدى  یکسَپزاگلَت تاتجْیشات راُ َّاییادارُ  ،*اگز ایٌتَتاسیَى تِ تأخیز افتاد

 هحکن آى )تدٍى ًشتی( رٍی صَرت رادرًظزداشتِ تاشید.

 *اتصال تِ دستگاُ ًٍتیالتَر تا فیلتز در صَرت اهکاى

 

  CPRدقیقِ  2
 IV/IO* ایجاد هغیز 

 دقیقِ 5تا 3ّز  اپی ًفزیي*تشریق 

*درًظزداشتي استفادُ اسدستگاُ هکاًیکی 

 فشزدى قفسِ سیٌِ

 CPRدقیقِ  2
 IV/IO ایجاد هغیز

 ریتن قاتل شَک؟

 ریتن قاتل شَک؟

 CPRدقیقِ  2
 درهاى علل بزگشت پذیز

 CPRدقیقِ  2

 دقیق5ِتا 3ّز  اپی ًفزیيتشریق 

*درًظزداشتي استفادُ اسدستگاُ هکاًیکی 

 فشزدى قفسِ سیٌِ

 ریتن قاتل شَک؟

 ریتن قاتل شَک؟

 CPRدقیقِ  2

 لیدٍکاییيیا  آهیَدارٍىتشریق *

 *درهاى علل بزگشت پذیز)عَد(

 7یا  5تزگشت تِ هزحلِ 

خَى خَد تِ خَدی  جزیاى *اگز ػالئن تزگشت 

(ROSC ٍجَد ) تزٍید . 11یا  10ًدارد تِ هزاحل 

 اتفاق افتاد، هزاقثت ّای پس اس ROSC*اگز 

 احیارادًثال کٌید.



 

 


