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 (AHA2020)91کووید مبتالبهدر بیماران مشکوک یا کودکانپروتکل اقدامات پیشرفته حفظ حیات در 

 

 

 CPRکیفیت 

*فشزدى هحکن)بیشتز یا هساٍی یک سَم قطز قداهی خلفی 
بار در دقیقِ( ٍ اجاسُ  021تا  011سزیع )قفسِ سیٌِ( ٍ 

 بزگشت کاهل قفسِ سیٌِ
 قفسِ سیٌِ *حداقل ٍقفِ در فشزدى

 *اجتٌاب اس تَْیِ بیش اس حد
ّز دٍ دقیقِ یکبار،  اهدادگزاى)فشزدى قفسِ سیٌِ(*جابجایی 

 یا سٍدتز در صَرت خستِ شدى
ًسبت هاساصقفسِ ،*درصَرت بزقزارًبَدى راُ َّایی پیشزفتِ

 رعایت شَد.2ب30ِبِ تٌفس بِ صَرت  سیٌِ

 اًزصی هَرد ًیاس تزای دفیثزیالسیَى

 صٍل بِ اسای ّز کیلَگزم.  2*اٍلیي شَک 
 صٍل بِ اسای ّز کیلَگزم.  4دٍهیي شَک 

صٍل بِ اسای ّز  4شَک ّای بعدی هساٍی یا بیشتز اس 
صٍل بِ اسای ّز کیلَگزم یا دٍس  01کیلَگزم ٍ حداکثز تا 

 بشرگسال

 راُ َّایی پیشزفتِ

 تستِ هذار*تِ حذاقل رساًذى قطغ ارتثاط 

*استفادُ اس هاّزتزیي فزد تزای ایٌتَتِ کزدى تا 

 احتوال هَفقیت تاال در دفؼِ اٍل

  *در ًظز گزفتي ٍیذیَ الرًگَسکَپی

 لَلِ تزاشِ کافذار تزجیح دارد. اهکاى*در صَرت 
راُ تجْیشات ادارُ ٌتَباسیَى داخل تزاشِ ٍ یا ی*استفادُ اس ا

 َّایی پیشزفتِ سَپزاگلَت
کاپٌَگزافی یا کاپٌَهتزی بزای تأیید ٍ اهَاج *استفادُ اس 

 هاًیتَر هحل قزارگیزی لَلِ تزاشِ
ثاًیِ 6*بعد اس بزقزاری راُ َّایی پیشزفتِ اعوال تٌفس ّز 

 بِ صَرت هداٍم تٌفس در دقیقِ( با فشزدى قفسِ سیٌِ 01)

 دارٍ درهاًی

 دٍسٍریذی / داخل استخَاًی اپی ًفزیي:*

0.01 mg/kg (0.1 ml/kg  0.1، اس غلظت mg/ml )
 دقیقِ تکزار شَد. 5-3ّز 

 :IV/IO *دٍس آهیَدارٍى

5mg/kg ی، هوکي است بیش اس بَلَس در طَل ایست قلب
 بدٍى ًبض VT, VF عَددٍ بار تکزاردر

 یا

 :IV/IOلیذٍکاییي *دٍس
 mg/kg 1دٍس اٍلیِ : 

هیکزٍگزم بز کیلَگزم در ّز دقیقِ  51-21ًگِ دارًدُ: دٍس 
درصَرتی کِ فاصلِ سهاًی اًفَسیَى تابلَس اٍلیِ )اًفَسیَى

 دٍس بلَس تکزارشَد(.،دقیقِ باشد  05بیش اس

 تزگشت گزدش خَى خَدتِ خَدی

 بض ٍ فشار خَىًٍجَد *
 خَدبِ خَدی فشارشزیاًی درهاًیتَریٌگ فشار *ٍجَداهَاج

 شزیاًی داخل

 ػلل تزگشت پذیز

*Hypovolemia 

*Hypoxia 
*Hydrogen ion (acidosis) 

*Hypoglycemia 

*Hypo/Hyperkalemia 
*Hypothermia 

*Tension pneumothorax 

*Tamponad, cardiac 
*Toxins 

*Thrombosis, pulmonary 

*Thrombosis, coronary 

 

 پَشیذى تجْیشات حفاظت فزدی هٌاسة
 ریَی -*حضَرحذاقل افزاد در تین احیای قلثی

 

CPR  .را شزٍع کٌیذ 

  اس تیلِ کٌیذ.درصَرت دردستزس ًثَدى*تااستفادُ اسآهثَتک فیلتزدارٍچسثاًذى هحکن آى )تذٍى ًشتی(رٍی صَرت تیوارراًٍ

 استفادُ شَد.( breathingre Non)تذٍى تٌفس هجذدَّای تاسدهیهاسک 

 کٌیذ.*هاًیتَر یادفیثزیالتَر را  تِ تیوار ٍصل 

 *آهادُ شذى تزای ایٌتَتاسیَى

 

 Asystol/ PEA pVT/VF ریتن قاتل شَک؟

   CPR ٌتَتاسیَى / اداهِیدراٍلَیت قزاردادى ا
 لَلِ گذاری* هتَقف کزدى فشزدى قفسِ سیٌِ ٌّگام 

یا استفادُ اس آهثَتگ فیلتزدار ٍ ٍ  یکسَپزاگلَت تاتجْیشات راُ َّاییادارُ  ، افتادٌتَتاسیَى تِ تأخیز ی*اگز ا

 اشیذ.درًظزداشتِ ترا چسثاًذى هحکن آى )تذٍى ًشتی( رٍی صَرت

 *اتصال تِ دستگاُ ًٍتیالتَر تا فیلتز در صَرت اهکاى

 

  CPRدقیقِ  2
 IV/IOایجاد هسیز  *

 دقیقِ 5تا 3ّز  اپی ًفزیيتشریق *

 

 CPRدقیقِ  2
 IV/IOایجاد هسیز  

 ریتن قاتل شَک؟

 ریتن قاتل شَک؟

 CPRدقیقِ  2
 درهاى علل بزگشت پذیز

 CPRدقیقِ  2

 دقیق5ِتا 3ّز  اپی ًفزیيتشریق 

 

 ریتن قاتل شَک؟

 ریتن قاتل شَک؟

 CPRدقیقِ  2

 لیذٍکاییيیا  آهیَدارٍىتشریق *

 )عَد(*درهاى علل بزگشت پذیز

 7یا  5تزگشت تِ هزحلِ 

( ROSCخَدی  )خَى خَد تجزیاى  *اگز ػالئن تزگشت

 .تزٍیذ  11یا  10ٍجَد ًذارد تِ هزاحل 

دًثال  را افتاد، هزاقثتْای پس اس احیا اتفاق ROSC*اگز 

 کٌیذ.


