Archive of SID

بررسی تغییرات دستورالعمل احیاء قلبی ریوی سال 5102
4

افشین گودرزی ،4بیژن صبور، 4ارسالن نادری پور ،4رضا پور میرزا کلهری

*

 -1گروه فوریتهای پزشکی ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،کرمانشاه ،ایران.
* عهدهدار مکاتبات :کرمانشاه ،دانشکده پیراپزشکی ،گروه فوریتهای پزشکی.
Email: rpourmirza@yahoo.com

سردبیر محترم:
در سال  5112آخرین دستور العمل احیاء قلبی ریوی ( )CPRدردو بخش پایه و پیشرفته ،توسط انجمن قلب آمریکا به عنوان مرجع علمی
عملیات احیاء قلبی و ریوی منتشر شد .4این مقاله با هدف اشاره به مهمترین تغییرات  CPRدر سال  5112نسبت به سال  5111نگارش شد.
درسال  5112در احیاء پایه ،تعداد ماساژ حداقل  111و حداکثر 151ماساژ در دقیقه توصیه شده است و عمق ماساژ حداکثر 6سانتیمتر ،برای
جلوگیری از صدمه به ریه پیشنهاد شد .درمصدومین بدون راه هوایی مصنوعی ماساژ پیوسته قلبی توصیه میشود .استفاده از ماساژ خارجی
قلب با دست بر روشهای مکانیکی ماساژ قلب ارجح است 5و .7در ایستهای قلبی خارج بیمارستانی در بیماران دارای ریتمهای پاسخدهنده
به دفیبریالسیون انجام حداکثرسه سیکل ماساژ مداوم قلبی با سرعت  511ماساژ با اکسیژن درمانی با حداکثر غلظت و تعبیه راه هوایی دهانی
در پیش آگهی بیماران سودمند است .در بیمارانی که ترکیبات اپیوم مصرف کردهاند عالوه برانجام احیاء پایه اگر ضربان قلب طبیعی اما
تنفس غیرطبیعی /ایست تنفسی رخ دهد ،استفاده از نالوکسان عضالنی و یا داخل بینی موثر است و در بیماران فاقد نبض مداخالت دارویی
بدون ماساژقفسه سینه موثرنیست و تجویز نالوکسان باید پس از شروع عملیات احیاءانجام شود .5
احیاگر غیرحرفه ای می تواند در ابتدای احیاء به صورت مستقیم با استفاده از تلفن همراه راهنمایی الزم در زمینه بررسی بیمار و انجام CPR
را از مرکز فوریتها دریافت کند و مراکز فوریتهای پزشکی باید آمادگی دادن آموزش به مردم عادی برای شروع و ادامه  CPRرا داشته
باشند .استفاده از تجهیزات دیداری-شنیداری برای پایش زمان  CPRو دریافت بازخورد کیفیت احیاء مورد تاکید قرار گرفته است.5
در احیاء پیشرفته مهمترین تغییرات حذف استفاده از وازوپرسین و عدم استفاده بیشتر از میزان استاندارد اپینفرین ( 1میلیگرم هر  2-7دقیقه)
است .استفاده همزمان از وازوپرسین ،اپی نفرین و متیل پردنیزولون در حین احیاء و هیدروکورتیزون پس از بازگشت خود به خودی گردش
خون ،در پیش آگهی بیماران سودمند است .استفاده از بتا بالکرها و لیدوکایین روتین در ایست قلبی ریوی توصیه نشده است .استفاده سریع
از اکسیژن با حداکثر غلظت در احیاء بزرگساالن مورد تاکید است .4کیفیت  CPRبا کاپنوگرافی ،فشار دیاستولیک شریانی ،درصد اشباع
اکسیژن خون ورید مرکزی ،حسگرهای داخل مری و اولتراسوند مورد تاکید قرار گرفته است .عدم افزایش  ETco2بیشتر از  11میلیمتر
جیوه پس از انجام  51دقیقه احیاء قلبی ریوی را باید به عنوان یک نشانگر خاتمه  CPRدر نظر گرفت .1
پس از  CPRآنژیوگرافی اورژانسی برای تمام بیمارانی که دارای صعود قطعه  ،STعدم ثبات همودینامیکی و ریتم قلبی دارند ،مشکوک
به انسداد ( لزیون) کرونر توصیه میشود .هیپوترمی هدف دار  75-76درجه سانتیگراد بمدت  54ساعت توصیه میشود .انفوزیون سرم سرد
درخارج از بیمارستان رد شده است .درمان تب پس از احیاء برای پیشگیری از صدمات مغزی ،درمان افت فشار خون و رساندن فشار خون
سیستولی بیشتر از  01و میانگین فشار شریانی بیشتراز  62میلیمتر جیوه و توجه به فرآیند اهداء عضو توصیه شده است .برای بررسی مرگ
مغزی باید  35ساعت پس از احیاء را در نظر گرفته و زودتر از این زمان نباید تصمیمی اتخاذ شود.در احیاء مادران باردار چرخش مادر به
سمت چپ رد شده است4و.2
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. میلیمتر جیوه و توجه به فرآیند اهداء عضو توصیه شده است62  و میانگین فشار شریانی بیشتراز01 و رساندن فشار خون سیستولی بیشتر از
 در احیاء مادران باردار. ساعت پس از احیاء را در نظر گرفته و زودتر از این زمان نباید تصمیمی اتخاذ شود35 برای بررسی مرگ مغزی باید
.4و2 چرخش مادر به سمت چپ رد شده است
. کارکنان نظام سالمت، گایدالین، احیاء قلبی ریوی:کلمات کلیدی
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