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 خیر بلٍ

 (AHA2020)ایست قلبی بسرگساالن  از بعد یمراقبت پروتکل اقدامات                                     
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 پایداری ايلیه فاز

احیا اداهِ یافتِ ٍتغیاری ROSC فاس پظ اس درطی
رٍی  ّوشهاىاسایي اقذاهات هی تَاًٌذ 

ایي  ,ًیاستاؽذ یت تٌذیَتذٌّذ.ّزچٌذاگز اٍل
 هزاحل راپیگیزی کٌیذ:

 : *مدیریت راٌ ًَایی

کاپٌَهتزی  یا اًجام کاپٌَگزافی هَجی ؽکل ٍ
 لَلِ تزاؽِ پایؼ ٍ تزای تاییذ جایگیزی

 *مدیریت پارامترَای تىفسی:
 ِ هٌظَردعتیاتی تِت FIO2تیتزاعیَى 

  %98  SPO2   %92- تٌفظ 10  ؽزٍع
 دردقیقِ 

  تِ هٌظَر دعتیاتی تِ PaCO2تیتزاعیَى ٍ
 35-45mmHG 

  *مدیریت پارامترَای َمًدیىامیک:

یا ایٌَتزٍج  یا ٍاسٍپزعَر ٍ تجَیش کزیغتالَئیذ/ٍ
فؾارخَى عیغتَلیک تِ تیؼ تزای رعاًذى 

فؾارهتَعط ؽزیاًی  یا 90mmHgٍاس
(MAP)65ُ تیؼ اس بmmHg 

 مدیریت مدايم يسایراقدامات ايرژاوسی

 اًجام تاّذف تصوین گیزی درهَرد هذیزیت دها
 اعت. هذاخلِ قلثی اساٍلَیت تاالیی تزخَردار

 *مداخالت قلبی ايرژاوس:
 لیذی 12 ًَارقلة ارسیاتی عزیغ 
ّوَدیٌاهیک تزای ٍضؼیت  درًظزگزفتي 

 هذاخالت قلثی

*TTM: 
درصَرتی کِ تیوار اسدعتَرات پیزٍی ًوی کٌذ، 

 دها ّزچِ عزیؼتز هذیزیت ّذفوٌذ
TTMتا ، ؽزٍع  راؽزٍع کٌیذ 

عاػت 24 درجِ عاًتی گزاد  تزای 32-36 
اعتفادُ اس تجْیشات خٌک کٌٌذُ هٌاعة  اٍل ٍ

 .دٍرُ ّای تاسخَرد تا

 سایرمراقبت َای حیاتی: *مدیریت
ًظارت هذاٍم درجِ حزارت  هًَیتَریٌگ ٍ-

 . هثاًِ(ٍ کتال ر، هزکشی)اسٍفاصیال
 ، ًگْذاری عطح ًزهال اکغیضى  -

 . قٌذخَىٍ دی اکغیذکزتي 
تِ  لَگزافی)ًَارهغش(اقذام تِ الکتزٍاًغفا -

 طَرهذاٍم ٍیاهتٌاٍب
 ریَیهحافظت کٌٌذُ تَْیِ  اقذام تِ -

H's  and   T's 

-Hypovolemia          

-Hypoxia 
-Hydrogen ion(acidosis)               

- Hypo/Hyperkalemia 

-Hypothermia 
- Tension pneumothorax 

-Tamponade, cardiac 

-Toxins 
-Thrombosis, pulmonary 

-Thrombosis, coronary 

 

 مدیریت مدايم ي

 سایراقدامات

 ايرژاوسی
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 ماک                    

 ((TTM *هذیزیت ّذفوٌذدها

 هغشی اعکي *عی تی

 (EEG)*هًَیتَریٌگ ًَارهغش

 /تحزاًیعایزهزاقثتْای حیاتیهذیزیت *

 یلیذ  12گزفتي ًَارقلة

 درصَرت: فَری درًظزداؽتي هذاخالت قلثی

 (STEMI)صؼَدی  STتاقطؼِ ّوزاُ *ٍجَداًفارکتَط
 ؽَک کاردیَصًیک ًاپایذار *
 ًیاستِ حوایت هکاًیکال گزدػ خَى *

 ؟هیکٌذ پیزٍی اسدعتَرات

 )ایٌتَتاعیَى عزیغ(مدیریت راٌ ًَایی

 

 مدیریت پارامترَای تىفسی
 تٌفظ دردقیق10ِؽزٍع 

PaCO2 35-45  mm Hg     ٍ    SPO2  %92-%98     
 

 مدیریت پارامترَای َمًدیىامیک 
 90mmHgفؾارخَى عیغتَلیک تیؾتزاس

 65mmHgتیؼ اس  MAPفؾارهتَعط ؽزیاًی 
 

 ROSCتِ دعتاتی

 ارسیاتی ٍدرهاى عزیغ ػلل تزگؾت پذیز
 تِ هٌظَر اداهِ درهاىاقذام تِ هؾاٍرُ تخصصی 

 ًَشیار

 /تحزاًیعایزهزاقثتْای حیاتیهذیزیت *


