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 و پروتکل نحوه استفاده از داروها (: با تاکید بر مدیریت راه هواییACLSریوی پیشرفته )احیاء قلبی

 2، محسن سلیمانی*٥دكتر محمدرضا عسگری

 علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران های پرستاری، گروه پرستاری داخلی و جراحی، دانشكده پرستاری، دانشگاهمراقبتمرکز تحقیقات  -٥

های شود تا عملکرد ُارگانمی انجام ریویقلبی ایست در هنگامریوی و تهویه  خون گردش به منظور برقراری كه است (، اقداماتیCPR) ریویقلبی احیاء

( CPR) ریویاحیاء قلبی، عملیات 1023( در سال AHAآمریكا ) قلب انجمن توسط شده ارائه هایروش آخرین حیاتی بدن به خصوص مغز حفظ شود. بر طبق

 گیرد:یموجود در سه سطح ذیل انجام م طبی و امكانات احیاءكننده آموزش میزان به بسته

 

 پایه ریویاحیاء قلبی (BCLS) 

 - پیشرفته ریویقلبی احیای (ACLS) 

 -ریوی طوالنیحمایت قلبی( مدتPCLSپس از برگشت فعالیت قلب و ریه بیمار ) 

د افرا توسط و تكنیكی پیشرفته توجهات فرد، و انجام داشتننگه زنده ( جهتBCLS) فوری توجهات انجام (، شاملACLSریوی پیشرفته )احیاء قلبی

كمیلی بعد از های ت، و مراقبت، و غیره(الكترولیتی ها، اختاللآریتمی نمودن برطرف )جهت ضروری ، داروهایپیشرفته از امكانات ، با استفادهدیده آموزشمجرب 

اداره  برای كمكی از وسایل ( استفاده1، )BCLS( 2جزء: ) 7 (، شاملACLSریوی پیشرفته )قلبی باشد. احیاءبیمار می وضعیت ریوی به منظور تثبیتایست قلبی

ریوی ( مراقبتهای تكمیلی بعد از ایست قلبی7داروها، و ) ( دادن5، )وریدی خط ( گرفتن3، )دفیبریالسیون ( انجام4بیمار، ) ( مانیتورینگ3و بهبود تهویه، ) راه هوایی

( ACLSریوی پیشرفته )و بهبود تهویه یکی از موارد است که در حین احیاء قلبی اداره راه هوایی برای كمكی از وسایل باشد.استفادهبیمار می وضعیت نظور تثبیتبه م

وب(، و راه تی، لوله تركیبی تراشه و مری )كامبیاشهتر لولهرسانی، اكسیژن ، آمبوبگ، وسایلدهانی یا بینی Airwayاز  استفاده باید مورد توجه باشد که شامل:

 برقراری باشد. داروها جهت( میACLSریوی پیشرفته )داروها نیز یکی دیگر از اجزاء اساسی احیاء قلبی باشد.دادن(، و غیره میLMAهوایی ماسك حنجره )

شوند. دو داروی آدرنالین و آمیودارون از داروهای اصلی و شایع الكترولیتی تجویز می التاسیدوز و اختال ها، و تصحیحآریتمیو درمان  ، پیشگیریخون جریان

شود و هنوز می استفاده كه همیشه بوده CPRدارو در  اولین باشند. آدرنالینریوی می( به دنبال ایست قلبیACLSریوی پیشرفته )مورد مصرف در حین احیاء قلبی

و فیبریالسیون بطنی  پر نکرده است. آمیودارون هم به عنوان یكی انتخاب ارجح و اول در درمان دارویی تاكیكاردی CPRین را در نفرهیچ دارویی جای اپی

ت باشد، و الزم اساز واجبات برای پرسنل پزشكی بوده و به عنوان مهمترین موضوع در فوریتهای پزشكی مطرم می CPRباشد.از آنجایی که فراگیری اصول می

سال یكبار  1 ها باید هرها و مهارته پرسنل و دانشجویان گروه علوم پزشكی در فراگیری آن فعاالنه شركت داشته باشند، و از طرفی ضرورت دارد که این آموزشک

( با تأکید بر AHAآمریكا )( انجمن قلب 1023( را طبق پروتكل جدید )ACLSریوی پیشرفته )تجدید شوند. نویسندگان این مقاله آمادگی دارند احیاء قلبی

و بهبود تهویه و نحوه استفاده از داروها را در قالب یك كارگاه در سومین همایش سالیانه پژوهشی دانشگاه علوم  اداره راه هوایی برای كمكی از وسایل استفاده

ی آنها ا آخرین یافته در این زمینه آشنا شده و دانش تئوری و مهارتهای عملپزشکی استان سمنان به صورت تئوری و عملی ارائه نمایند تا بدین ترتیب دانشجویان را ب

 افزایش یابد.

 دارو ، مدیریت راه هوایی،ACLSپیشرفته،  ریویقلبی ، احیایCPR ریوی،قلبی احیاء های كلیدی:واژه
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