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 احیاء نوزاد

درصد از اين  91تخمين زده شده كه . ميليون مورد مرگ نوزادي در سراسر جهان گزارش مي شود 5ساليانه بيش از 

لذا مي توان چنين فرض كرد كه با اجراي صحيح اصول ساده احياي نوزادان، ساليانه . موارد ناشي از آسفيكسي است

 .سراسر جهان بهبود چشمگيري خواهد داشتميليون نوزاد در  9نتيجه نهايي در مورد 

سال گذشته با اجراي برنامه هاي كاهش مرگ و مير كودكان، كاهش چشمگيري در مرگ و مير كودكان زير  55طي 

 5تا  9عمده اين كاهش مرهون كاهش مرگ و مير ناشي از بيماري هاي عفوني در كودكان . سال حاصل شده است 5

. كان زير يك ماه بخصوص در كشورهاي در حال توسعه كاهش متناسبي نداشته استاما مرگ و مير كود. سال است

از اين رو گفته مي شود براي دستيابي به اهداف توسعه هزاره در زمينه كاهش مرگ و مير كودكان، ناگزير از كاهش 

 .مرگ و مير نوزادي مي باشيم

يزيولوژيك فوق العاده اي دارد، چنانكه اين ميزان بيشتر از بدن انسان بالفاصله بعد از تولد نياز به تنظيم و هماهنگي ف

درصد نوزاداني كه  19اين نكته قابل توجه است كه بيش از . حدي است که در ادامه حيات به آن نياز خواهد داشت

ه متولد مي شوند نياز به كمك ندارند و يا كمك مختصري مي خواهند، و براي كمتر از چند درصد باقيمانده است ك

درصد نوزادان متولد شده به  5-99برخي مطالعات تخمين زده اند كه . طراحي شده است( NRP)برنامه احياء نوزاد 

درصد نوزاداني كه در بيمارستان متولد مي شوند به تنفس كمكي احتياج  9-99درجاتي از عمليات احيا نياز دارند و 

رند كم است ولي با توجه به باال بودن آمار زايمان ها تعداد واقعي با اينكه درصد نوزاداني كه به احياء نياز دا. دارند

بنابراين . احياء ماهرانه نوزاد در مقايسه با افراد بزرگسال و كودكان موفقيت آميزتر است. اين نوزادان مهم است

 .زماني كه صرف يادگيري چگونگي احياء نوزاد ميگردد، بسيار ارزشمند است

 يانوزاد نيازمند اح( الف

عبارت است از نوزادي كه سيستم فيزيولوزيك بدن وي نتوانسته تغييرات مرحله گذار را به نحوي پشت سر  :تعريف

 .يا خونرساني كافي به بافت ها باشد/ بگذارد كه پاسخگوي اكسيژن رساني و 

 (احيا گران)ارايه دهندگان احياء نوزاد ( ب

 .نوزاد باشد منحصرا مسوول در هر زايمان حداقل يك نفر -1

 .فرد مذكور در هنگام زايمان در اتاق زايمان حاضر باشد

 (بايد حداقل داراي گواهي احياء پايه باشد)مهارت الزم براي شروع عمليات احيا را داشته باشد 

باشد  در دسترسرا داراست ( از جمله لوله گذاري و تجويز دارو)يك نفر كه تمام مهارت هاي عملیات احیا  -2

 ( اقل داراي گواهي احیاء پیشرفته نوزاد باشدبايد حد)

 .باشد 9-فرد مذكور مي تواند همان فرد مورد اشاره در بند د

 .يا در محلي دور از اتاق زايمان باشد on callفرد ياد شده نبايد 

 .حاضر باشدوي بايد در مواردي كه ممكن است عمليات از مراحل اوليه فراتر رود، از همان ابتدا در اتاق زايمان 

 .نفر در قالب تیم احیاء نوزاد در اتاق زايمان حضور داشته باشند 4الي  2در زايمان هاي پرخطر حداقل  -3

 .نفر از اعضاء تيم بايد تمام مهارت هاي الزم براي احيا را داشته باشد 9

 .فردي كه داراي تمام مهارت هاست رهبر تيم مي باشد



2 
 

 .رهبر تيم معموال مسوول تامين راه هوايي و لوله گذاري است 

 بايد ساير افراد تيم وظيفه مشخص داشته باشند

 .نفرات دوم و سوم تحت نظارت رهبر تيم در تهويه با فشار مثبت يا فشردن قفسه سينه شركت مي كنند

 .نفر چهارم در تجويز داروها و ثبت وقايع كمك مي كند

 .كاري در بیمارستان يك تیم احیاي آماده حضور داشته باشد در تمام شیفت هاي -4

 .نفر مي باشد 4و حداكثر  3هر تيم احيا مركب از حداقل 

 را داراست( از جمله لوله گذاري و تجويز دارو)يك نفر از افراد تيم تمام مهارت هاي عمليات احيا 

 .شوددر زايمان هاي چند قلو، براي هر نوزاد يك تیم مستقل تشكیل  -5

 تجهيزات، مواد مصرفي و داروها( ج

 وسايل و تجهیزات -1

وجود ( اعم از اتاق زايمان يا اتاق عمل سزارين)وسايل و تجهيزات مورد نياز براي احياء نوزاد بايد در اتاق زايمان 

 .داشته باشد

 .لوازم و تجهيرات مورد نياز سالم بوده و از نظر عملكرد بدون مشكل باشند

 .دوره اي وسايل و تجهيزات از نظر سالم بودن و عملکرد وجود داشته باشدسيستم ارزيابي 

 .بايد يک نفر مسئول ارزيابي دوره اي باشد

 .بهتر است فرد مذکور همان مسئول احياء نوزاد باشد

 . استراتژي مشخص براي آموزش استفاده و نگهداري از وسايل و تجهيرات وجود داشته باشد

 .وجود داشته باشد. . . . استريل کردن تجهيزات چند بار مصرف مانند ماسک، بگ احياء و دستورالعمل مدون براي 

 اطالعات علمي( د

 منابع اطالعاتي -1

 .آخرين ويراست درسنامه احيائ نوزاد در كتابخانه بخش و بيمارستان موجود باشد

 .دستور العمل ها و برنامه هاي ملي در بخش وجود داشته باشد

در كتابخانه بيمارستان ... ابزارهاي كمك آموزشي مانند فيلم، لوح هاي فشرده چند رسانه اي و  مجالت، كتابها و

 .موجود باشد

 .ديوارکوب احياء نوزاد بايد در اتاق زايمان در معرض ديد ارائه دهندگان احياء نوزاد نسب شده باشد

 نوزاد  برنامه هاي آموزشي و مربي احیاء نوزاد طبق کوريکولوم آموزشي احیاء -2

 تعيين نوزادي كه نياز به احيا دارد( الف

 ارزيابي اولیه انجام شود

 نوزاد ترم باشد

 .مايع آمنيوتيك شفاف بوده و به مكونيوم آعشته نباشد

 تنفس نوزاد طبيعي باشد

 .گريه نوزاد قوي باشد

 .حركات قفسه سينه نوزاد قرينه و فعال باشد
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 .نباشد gaspingالگوي تنفس 

 .عضالني بررسي شودوضعيت تون 

 .اندام ها در وضعيت فلكسيون باشند 

 .نوزاد فعال باشد

 تصمیم گیري شود -2 

 .آغاز مي شود" مراقبت هاي معمول"محقق شوند،  9-تمام بندهاي استاندارد الف 5-9 

  .آغاز مي شود" عمليات احيا"محقق نشوند،  9-هر كدام از بندهاي استاندارد الف 5-5 

 انجام گام هاي نخستين و تامين راه هوايي ( ب

 .گرماي مناسب تامین شود -1

 .سانتيگراد حفظ شود درجه 52-55دماي اتاق زايمان در حدود 

 .گرم كننده تابشي نيم ساعت قبل از تولد نوزاد روشن شود

 .نوزاد زير گرم كننده تابشي قرار گيرد

 .بدن نوزاد ترم زير گرم كننده بدون پوشش باشد

 .در زير گرم كننده تابشي داخل يك كيسه پالستيكي قرار گيرد( هفته 39سن بارداري كمتر از )دن نوزاد نارس ب

 راه هوايي تمیز شود -2

 .دهان بوسيله حوله، ساكشن يا پوآر از ترشحات تميز شود در نوزاد با مايع آمنيوتيك غير آغشته به مكونيوم و سرحال 

 .پوآر از ترشحات تميز شودبيني بوسيله حوله، ساكشن يا 

 سوند ساکشن )در نوزاد با مايع آمنيوتيك آغشته به مكونيوم و سرحال ترشحات با استفاده از پوآر يا كاتتر بزرگ 

end hole )تميز شود. 

 .نخست دهان از ترشحات تميز شود 

 .سپس بيني از ترشحات تميز شود 

 .مكونيوم و بدحال لوله گذاري و ساكشن مستقيم تراشه انجام شوددر نوزاد با مايع آمنيوتيك آغشته به 

 نوزاد در وضعیت مناسب قرار گیرد -3

 .نوزاد به پشت يا پهلو خوابانده شود

 .قرار گيرد( sniffing/ وضعيت بو كشيدن)وضعيت گردن در اكستانسيون مناسب 

 .از فلكسيون يا هيپر اكستانسيون گردن نوزاد اجتناب شود

 .نارس را در وضعيت ترندلنبرگ قرار نگيردنوزاد 

 .نوزاد خشك شود  -4

 .حوله يا پتوي جاذب از پيش گرم شده در دسترس باشد 5حد اقل 

 .سر و بدن نوزاد كامال خشك شود

 .پتو خيس از نوزاد جدا شود/ حوله

 .پتو خشك و گرم مجددا پوشانده شود/نوزاد با حوله 

 .شك كردن توجه شوددر طول مدت خ sniffingبه حفظ وضعيت 
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بلکه در کيسه پالستيکي از جنس پلي اتيلن قرار . هفته با حوله خشک نشوند 39نوزادان با سن بارداري کمتر از 

 .گيرند

 .نوزاد تحريك شود -5

در مواردي كه خشك كردن يا ساكشن، تحريك تنفسي كافي ايجاد نكرده، از ضربه زدن ماليم به كف پا، ماساژ ماليم 

هفته در صورت وجود دستگاه احياي تيپيس در بخش، به  39در نوزادان نارس كمتر از . پشت يا اندام ها استفاده شود

 . ين دستگاه انجام شودجاي تحريك تنفسي تهويه با فشار مثبت با استفاده از ا

از وارد كردن ضربات شديد، تكان دادن نوزاد، فشردن قفسه سينه، فشردن رانها برروي شكم، گشاد كردن اسفنكتر 

 .مقعد و كمپرس گرم يا سرد اجتناب شود

د در صورت عدم ايجاد پاسخ تنفسي پس از يك يا دو بار تحريك، با تشخيص آپنه ثانويه تحريك متوقف شده و نوزا

  .براي تهويه با فشار مثبت آماده شود

 .نوزاد مجددًا در وضعیت مناسب قرار داده شود  -6

 .وضعیت نوزاد پس از مراقبت هاي اولیه ارزيابي شود -7

 .وضعيت تنفس ارزيابي شود

 .حركات قفسه سينه، تعداد و عمق نفس ها مناسب باشد

 .معادل آپنه در نظر گرفته شود gaspingتنفس  

 .بررسي شودضربان قلب 

 .ضربه در دقيقه باشد 999تعداد ضربان بايد بيش از  

 .رنگ نوزاد ارزيابي شود

 .لب و بدن صورتي باشد 

 سيانوز مركزي وجود نداشته باشد

 .آكروسيانوز فاقد اهميت باليني است

 

 .اكسیژن آزاد تجويز شود

 . درصد استفاده شود 999هفته، از اكسيژن  35در نوزادان با سن حاملگي باالي 

 .ليتر در دقيقه باشد 5حداقل مقدار اكسيژن 

 .ليتر در دقيقه باشد 99حداكثر مقدار اكسيژن تجويز شده 

 .خروجي اكسيژن در نزديك ترين فاصله با صورت نوزاد قرار گيرد

 .سك، فنجاني كردن دست به دور لوله اكسيژن يا دستگاه تي پيس تجويز شوداكسيژن آزاد با كمك بگ بيهوشي، ما

 .از بگ هاي خود متسع شونده براي اكسيژن رساني استفاده نشود

 .براي دوره كوتاه مصرف اكسيژن در عمليات احيا، نياز به گرم و مرطوب كردن اكسيژن نمي باشد

 .در صورت محو سيانوز اكسيژن به تدريج قطع شود

 .و پالس اكسيمتري انجام شود و اکسيژن مرطوب گردد ABGدر صورت نياز به مصرف طوالني مدت اكسيژن، 

 .در صورت برطرف شدن سيانوز نوزاد كانديد مراقبت در تحت نظر مي باشد

 .درصورت برطرف نشدن سيانوز در پي تجويز موثر جريان آزاداكسيژن، تهويه با فشار مثبت انجام شود
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در صورت . هفته، از ابتدا تجويز اكسيژن با كمك پالس اكسيمتر پايش شود 35نارس با سن حاملگي زير  در نوزادان

 .بر اساس نياز نوزاد با كنترل پالس اكسيمتر تجويز شود 999۱وجود دستگاه بلندر، اكسيژن با درصد كمتر از 

 .تهويه با فشار مثبت انجام شود -۳

 .دوسايل و شرايط مورد نياز مهيا باش

 .ماسك مناسب با ابعاد صورت نوزاد در دسترس باشد 

 هفته از دستگاه احياي تي پيس استفاده شود 39در نوزادان کمتر از .سي سي در دسترس باشد 549-059بگ با حجم  

 .در دسترس باشد(هفته منبع هوا وبلندر 39در نوزادان نارس کمتر از )منبع اكسيژن  

 .باشداتصال اكسيژن به وسايل درست  

 .تجهيزات مورد نياز از قبل آماده باشند 

 .تمام وسايل و تجهيزات از نظر عملكرد آزمايش شده باشند 

 .از باز بودن راه هوايي اطمينان حاصل شود

 .نوزاد در وضعيت مناسب قرار گيرد

 (يكي از وضعيتهاي زير.)فرد احيا كننده در وضعيت مناسب قرار گيرد

 .د، به نحوي كه حركات قفسه سينه نوزاد قابل مشاهده باشددر كنار نوزاد قرار گير 

 .باالي سر نوزاد قرار گيرد، به نحوي كه حركات قفسه سينه نوزاد قابل مشاهده باشد

 .ماسك به صورت صحيح بر روي صورت نوزاد قرار گيرد

 .دهان و بيني نوزاد كامال در زير ماسك قرار بگيرد 

 .كناره هاي آن باز نماند

 .بيش از حد بر صورت نوزاد فشرده نشود 

 درصد استفاده شود 999از اكسيژن 

ثانيه، از اكسيژن  19در صورت استفاده از غلظت هاي كمتر اكسيژن در شروع احيا و عدم مشاهده بهبود ظرف 

 .درصد استفاده شود 999

 .مرطوب گردددر صورت نياز به استفاده طوالني مدت از اكسيژن، غلظت آن كاهش داده شود و 

 .نوزاد با تعداد مناسب تهويه شود

 .بار در دقيقه تنظيم شود 49-09تعداد تنفس بين 

 .در صورت بهبود وضعيت نوزاد، تعداد تنفس كمكي به تدريج كاسته شود

 .نوزاد با فشار مناسب تهويه شود

ت قفسه سينه مراحل زير در صورت عدم وجود حرك. در طي تهويه با فشار مثبت به حركت قفسه سينه توجه شود

 .دنبال شود

 .به وضعيت قرار گرفتن مناسب ماسك و نشتي آن توجه شود و اقدام متناسب صورت گيرد

 .به وجود انسداد در راه هوايي توجه شود و اقدام متناسب صورت گيرد

 .در صورت عدم بهبود نوزاد با تنفس هاي ابتدايي، مقدار فشار افزايش يابد 

 . ود حركات قفسه سينه با اقدامات ذكر شده لوله گذاري صورت گيرددر صورت عدم وج

 .در صورت بهبود وضعيت نوزاد، فشار به تدريج كاسته شود
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 معدي -تعبيه لوله دهاني

 .دقيقه ادامه مي يابد، بايد لوله دهاني معدي تعبيه شود 5در صورتي كه تهويه با فشار مثبت براي بيش از 

 .سي سي استفاده شود 59و سرنگ 2ه از لوله تغذيه با انداز

طول مناسب لوله با توجه به مجموع فاصله بين پل بيني تا الله گوشي و از الله گوش تا نقطه مابين زايده گزيفوئيد و 

 .ناف تعيين شود

 .لوله از راه دهان وارد شود

 .محتويات لوله آسپيره شود

 .باز است، به گونه نوزاد فيكس شوددر طول ادامه عمليات احيا لوله اي كه انتهاي آن 

 .انتهاي لوله با اتصال محفظه سرنگ بدون پيستون باز نگه داشته شود

 

 .وضعیت نوزاد ارزيابي شود-4

 .ضربان قلب ارزيابي شود

 .باشد 999ضربان بايد بيشتر از 

 .تعيين شود 09باشد، بيشتر يا كمتر از  999در صورتيكه كمتر از  

 .رنگ و تون عضالني ارزيابي شود 

 .رنگ نوزاد صورتي و بدون سيانوز مركزي باشد

 .اندام ها حالت فلكسيون داشته و نوزاد فعال باشد 

 .صداهاي تنفسي ارزيابي شود

 .دوطرفه قابل سمع باشدصداهاي تنفسي نوزاد توسط گوشي 

 .حركات قفسه سينه ارزيابي شود 

 .اد مشاهده شودحركت فعال در قفسه سينه نوز 

 تصمیم گیري شود -5

كانديد مناسبي براي قطع تهويه بافشارمثبت  4-4الي  5-4و داراي استاندارد هاي  999نوزاد با ضربان قلب بيشتر از 

 .است

 .را احراز کرده،تهويه با فشار مثبت ادامه يابد 4-4الي  5-4كه تمام استاندارد هاي  09-999نوزاد با ضربان قلب 

را احراز نكرده، كانديد ادامه تهويه با فشار مثبت با لوله گذاري  4-4كه استاندارد هاي  09-999ا ضربان قلب نوزاد ب

 .داخل تراشه باشد

 فشردن قفسه سينه ( د

 .كانديد فشردن قفسه سينه مي باشد 09نوزاد با ضربان قلب كمتر از 

 .كانديد فشردن قفسه سینه مشخص شود -1

ضربه در دقيقه  09ثانيه، ضربان قلبي كمتر از  39دريافت تهويه با فشار مثبت موثر به مدت نوزادي كه عليرغم 

 .دارد، كانديد فشردن قفسه سينه است

 همزمان تهويه ريوي انجام شود -2
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 .دو نفر به صورت مجزا مسوول تهويه بافشار مثبت و فشردن قفسه سينه باشند 

 .ماساژ قلبي در كنار نوزاد قرار گيردمسوول ونتيالسيون باالي سر نوزاد و مسوول 

 .بار فشار قفسه سينه، يك بار تنفس داده شود 3به ازاي هر 

 .بار تنفس داده شود 39بار قفسه سينه فشرده شده و  19در طول يك دقيقه، جمعا 

 .موثر داده شود(فشردن قفسه سینه به صورت شست يا دوانگشتي -3

 .طي كه نيپل ها را به هم متصل مي كند قرار گيرندانگشتان در نقطه اي مابين گزيفوييد و خ

 .پشت نوزاد به وسيله دست يا انگشتاني كه براي فشار دادن استفاده نمي شوند، مورد حمايت قرار گيرد

 .فشار به صورت عمودي وارد شود

 .در هر بار فشرده شدن، قفسه سينه به اندازه يك سوم قطر قدامي خلفي فرو برود

 معدي تعبیه شودلوله دهاني  -4

 .وضعیت نوزاد ارزيابي شود -5

ثانيه فشردن قفس هسينه همراه با تهويه با فشار مثبت، فشردن متوقف شده و ضربان قلب در قاعده بند ناف  39بعد از 

 .شمرده شود

ثانيه متوقف شده و ضربان بوسيله سمع با گوشي  0در صورت عدم لمس ضربان در قاعده بند ناف، تهويه به مدت 

 .مرده شودش

از كفايت حركت قفسه سينه، تجويزاكسيژن، عمق فشار و هماهنگي فشردن با تهويه با فشار مثبت اطمينان حاصل 

 .شود

 تصمیم گیري شود -6

 .ضربه در دقيقه، كانديد درمان دارويي است 09نوزاد با ضربان قلب كمتر از  

ه متوقف شده و تهويه با فشار مثبت با سرعت ضربه در دقيقه فشردن قفسه سين 09-999در نوزاد با ضربان قلب 

 .تنفس در دقيقه ادامه مي يابد 09-49

 .است 3-5تصميم گيري در مورد ادامه روند احيا مشابه  

، تهويه با فشار مثبت را متوقف کرده و نوزاد براي مراقبت هاي بعدي به 999در نوزاد با ضربان قلب بيشتر از 

 .منتقل شودبخش مراقبت هاي ويژه نوزادان 

 استفاده از داروها ( ه

 .كانديد استفاده از داروها مشخص شود -1

ثانيه تهويه با فشار مثبت همزمان با فشردن قفسه  39ثانيه تهويه با فشار مثبت و متعاقب آن  39نوزادي كه در پي 

 .بار در دقيقه دارد كانديد استفاده از دارواست 09سينه، ضربان قلبي كمتر از 

تجويز دارو از كفايت مراحل قبلي احيا شامل تهويه با فشارمثبت، فشردن قفسه سينه و نيز اكسيژن كمكي پيش از 

 .اطمينان حاصل شود

 لوله گذاري تراشه -2

در صورتي كه تا اين مرحله لوله گذاري تراشه صورت نگرفته باشد، حتمًا در اولين اقدام اين مرحله اين كار 

 .صورت گيرد
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 .ريدي تعبیه شوددر اسرع وقت راه و -3

 .فرد ديگري به غير از افرادي كه به تهويه و فشردن قفسه صدري مشغولند فراخوانده شوند

 .وريد نافي با رعايت تكنيك استريل كاتترگذاري شود

 .نفرين استفاده شوددر مواردي كه دسترسي به وريد نافي با تاخير مواجه مي شود، از تجويز داخل تراشه اپي

 .خوردن محيط استريل قسمت هاي خارج وريدي كاتتر، از فرو بردن بيشتر آن اجتناب شودپس از برهم 

پس از پايان عمليات احيا، كاتتر باسوچور ثابت شده يا خارج شده و محل كالمپ بند ناف براي پيشگيري از خونريزي 

 .محكم شود

 اپي نفرين تجويز شود -4

 .استفاده شود 9099999از محلول با غلظت 

 .ميلي ليتر به ازاي هر كيلوگرم وزن نوزاد از طريق وريد تجويز شود 9.9- 9.3 مقدار

 ميلي ليتر به ازاي هر كيلوگرم وزن نوزاد از طريق داخل تراشه تجويز شود 9.3- 9مقدار 

 .سي سي آماده شود9داروي مورد استفاده از راه وريدي در يك سرنگ 

نوشته " جهت مصرف داخل تراشه"گ بزرگتر كه روي آن عبارت داروي مورد استفاده از راه تراشه در يك سرن

 .شده، آماده شود

 .به داخل لوله تراشه ريخته شود/ دارو با سرعت تزريق شود

 .سي سي نرمال سالين به درون وريد تزريق شود 9.5-9پس از تجويز وريدي 

 .پس از تجويز آندوتراكئال چند تنفس كمكي با فشار مثبت اعمال شود

 

 به اپي نفرين و لزوم تكرار دوز ارزيابي شود پاسخ -5

 .ضربه در دقيقه باشد 09ثانيه پس از تجويز اپي نفرين، ضربان قلب بايد بيش از  39

 .از كفايت تهويه با فشارمثبت، ماساژ قلبي، اكسيژن كمكي و صحت تجويز دارو اطمينان حاصل شود

 .احتمال هيپو ولمي بررسي شود

 .اقدام شود( در صورت احتمال)هيپوولمي جهت برطرف شدن 

دقيقه دوز اپي نفرين  3-5در صورت عدم افزايش ضربان، ضمن ادامه تهويه با فشار مثبت و فشردن قفسه سينه، هر 

 .تكرار شود

 .دوزهاي تكراري اپي نفرين از راه وريدي تجويز شود

 .هیپوولمي درمان شود -6

 .نوزاد با احتمال هيپو ولمي شناسايي شود

 .ظاهر نوزاد رنگ پريده است و به احيا پاسخ نمي دهد

احتمال از دست دادن خون مانند دكولمان، جفت يا عروق سرراهي، خونريزي از بند ناف، خونريزي از جنين به 

 .وجود داشته است... مادرو

 .از نرمال سالين براي افزايش حجم استفاده شود

 .نوزاد تجويز شود سي سي به ازاي هر كيلوگرم از وزن 99مقدار  

 .دارو از طريق وريد نافي تجويز شود
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 دقيقه تجويز شود 5-99دارو ظرف 

و ندرتا بار )سي سي به ازاي هر كيلوگرم وزن نوزاد از محلول نرمال سالين براي بار دوم  99درصورت عدم پاسخ، 

 .تجويز مي شود( سوم

 .مالحظات خاص دارويي در نظر گرفته شوند -7

 .نالوكسان، بي كربنات، دوپامين، كلسيم و آتروپين در فاز حاد احياي نوزادان استفاده نمي شوندداروهايي نظير 

در صورت لزوم تجويز بي كربنات سديم، اين ماده انحصارًا از طريق وريدي تزريق شده و هرگز از راه داخل تراشه 

 .تجويز نشود

اتاق زايمان كاربردي ندارد و عمدتا در موارد احيا خارج تزريق داروها از راه درون استخواني در عمليات احيا در 

 .از اتاق زايمان استفاده مي شود

اگر براي درمان هيپوگليسمي در نوزاد نارس، به محلول قندي وريدي نياز است، در آغاز درمان، از محلول هاي 

 استفاده نشود% 99گلوكز با غلظت بيش از 

 .دپاسخ نوزاد به درمان دارويي بررسي شو -8

 .نوزاد از نظر عواملي كه مي توانند عمليات احيا را پيچيده كنند مورد ارزيابي قرار گيرد

ها نمي شود، انسداد مكانيكي راه هاي هوايي و اختالل عملكرد در نوزادي كه تهويه با فشار مثبت موجب تهويه ريه

 .ريه بررسي شود

براديكارد است احتمال بيماري هاي مادرزادي قلب بررسي  در نوزادي كه عليرغم تهويه با فشار مثبت سيانوتيك يا

  .شود

در نوزادي كه تنفس خودبخودي را شروع نمي كند، آسيب هاي مغزي، اسيدوز شديد، بيماري هاي نوروماسكوالر  

 .مادرزادي و خواب آلودگي به علت داروهاي دريافت شده توسط مادر بررسي شود

 

 ختم عمليات احيا ( و

نوزادي كه در پي اقدامات اوليه و بدون نياز به فشردن قفسه سينه يا استفاده از داروها، شرايطش پايدار شده،  -1

 .تحت نظر منتقل مي شودبخش براي مراقبت هاي بعدي به 

نوزادي كه در پي فشردن قفسه سينه يا استفاده ازداروها، شرايطش پايدار شده، براي مراقبت هاي بعدي به  -2

 .اي ويژه منتقل مي شودمراقبت ه

تر دارد جهت مراقبت و دريافت خدمات بعدي به  هنوزادي كه براي پايدار شدن شرايطش نياز به اقدامات پيشرفت -3

 .مراقبت هاي ويژه منتقل مي شود

 .دقيقه احياي صحيح همچنان دچار آسيستول است، كانديد توقف عمليات احياست 99نوزادي كه پس از  -4

 

 خل تراشه لوله گذاري دا( ز

 .براي لوله گذاري زمان معيني وجود ندارد، بلكه ممكن است در مراحل مختلف احيا الزم شود -1
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در برقراري راه هوايي در مواردي كه مايع آمنيوتيك آغشته به مكونيوم است و نوزاد سرحال نيست لوله  -2

 .گذاري توصيه مي شود

 .بيمار نمي انجامد لوله گذاري توصيه مي شوددر مواقعي كه تهويه با فشار مثبت به بهبود شرايط  -3

 .در مواردي كه فشردن قفسه سينه انديكاسيون دارد، لوله گذاري توصيه مي شود -4

 .در مواردي كه تجويز داروها انديكاسيون دارد، لوله گذاري الزامي است -5

گذاري توصيه مي ، لوله (هفته 52سن بارداري زير )در مواردي كه نوزاد متولد شده به شدت نارس است  -6

 .شود

 .شوددر مواردي كه نياز به تجويز سورفكتانت است، لوله گذاري توصيه مي -7

 .در مواردي كه نوزاد مشكوك به فتق ديافراگم است، لوله گذاري الزامي است -8

 لوازم مورد نياز براي لوله گذاري در تمام زايمان ها بايد در دسترس باشند -9

 لوله گذاري به درستي انجام شود  -11

 .از لوله با قطر و طول مناسب استفاده شود

 .از قرار گرفتن لوله در محل مناسب اطمينان حاصل شود

 .از بروز عوارض لوله گذاري اجتناب شود 

 .قبل از لوله گذاري بيمار اكسيژن دريافت كند  -11

 .در طول لوله گذاري تهويه و ماساژ قلبي متوقف شود  -12

 .آزاد دريافت كنددر طول لوله گذاري بيمار اكسيژن  -13

ثانيه طول بكشد، عمليات متوقف شده، بيمار اكسيژن گرفته  59در صورتيكه تالش براي لوله گذاري بيش از   -14

 .و سپس براي لوله گذاري تالش مجدد صورت گيرد

 

 مالحظات اخالقي ( ح

 .از شروع عمليات احيا در موارد منع عمليات احيا، اجتناب شود -1

 .باشداحتمال قطعي مرگ زودرس وجود داشته 

نوزاداني که به طور نادر زنده مانده اند ( بروز معلوليت هاي متوسط تا شديد عصبي تكاملي)موربيديتي 

 غير قابل قبول است

 0 مهمترين نمونه هاي چنين شرايطي عبارتند از

 گرم 499ز هفته يا وزن تولد كمتر ا 53نوزادان با سن بارداري قطعي كم تر از  -

 آنانسفالي -

 92يا تريزومي  93سندرم تائيد شده تريزومي  -

همه نوزادان همواره . گيري قطعي در مورد عدم شروع عمليات احيا به هيچ وجه قبل از تولد اتخاذ نشود تصميم -2

 . 9احيا شوند، به غير از موارد ذكر شده در بند 
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در . سپس تصميم نهايي براي قطع عمليات اتخاذ شود براي كليه نوزادان بهتر است عمليات احيا آغاز گردد و -3

صورت اتخاذ تصميم نهايي و قطعي براي عدم شروع يا قطع عمليات احياي نوزاد و قطع عمليات، به هيچ وجه 

 .مجددًا اقدام به انجام عمليات احيا نشود

ن بقاء بينابيني بوده و هفتگي و در شرايطي با پيش آگهي غير قطعي، جايي كه ميزا 54تا  53در سن حاملگي  -4

والدين مبني درخواست احتمال موربيديتي به نسبت باالست و مواردي كه بار بيماري نوزاد باال است، در صورت 

 .بر اينكه براي نوزاد شان عمليات احياء صورت نگيرد عمليات احياء شروع نمي شود

از كساني كه مراقبت هاي بارداري را عهده دار در صورتي كه لزوم احيا پيش بيني مي شود، الزم است تا يك نفر  -5

هستند و يك نفر از كساني كه پس از تولد از نوزاد مراقبت مي كنند پس از هماهنگي ديدگاه ها با يكديگر با والدين 

 .صحبت كنند

يشوند، پيامدهاي كوتاه مدت و بلند مدت نوزاداني كه با سن بسيار كم بارداري يا ناهنجار هاي مادرزادي متولد م -6

شانس موفقيت آميز بودن درمان، خطرات همراه با انجام درمان و عدم انجام درمان، افزايش طول عمر در 

بيني كيفيت زندگي نوزاد با و بدون درمان و  صورت درمان موفقيت آميز، درد و ناراحتي همراه با درمان، پيش

 .ين شرح داده شودنيز شرايط و امكانات بيمارستاني و منطقه اي موجود براي والد

درباره محلي كه احياء در آن صورت مي گيرد، افرادي كه در احياء شركت مي كنند و نيز ماهيت و كيفيت  -7

 .عمليات احيا براي والدين توضيح داده شود

 .زمان داده شود تا در خلوت با يكديگر مشورت كنند( يا فرد حامي)به مادر و پدر  -8

 .اي از گفت و گوي با آنها در پرونده مادر ثبت شودپس از مالقات با والدين، خالصه   -9

در مواردي كه لزوم احيا پس از تولد مشخص مي شود، شرايط نوزاد و فعاليتهاي الزم به اختصار براي مادر  -99

 .و پس از پايدار شدن نوزاد اطالعات كاملتري را در اختيار والدين گذاشته شود. توضيح داده شود

يات احيا موفقيت آميز نبوده يا مقرر مي گردد كه نوزاد احيا نشود، پيش از جدا کردن وسايل در صورتي كه عمل -99

تمامي چسبها، لولهها، مانيتورها و تجهيزات پزشکي غير . پزشکي، آالرم هشدار دهنده آنها و مانيتورها خاموش شود

يک مالفه تميز پيچيده شده و نزد پدر و نوزاد در . الزم از نوزاد جدا شده، دهان و صورت او به آرامي تميز گردد

 .مادر آورده شود تا آنها در صورت تمايل وي را در آغوش بگيرند

يک گروه حمايتي مرگ هاي  –در صورت دسترسي  -اطالعات مربوط به چگونگي تماس با پزشک معالج، و  -95

 .پري ناتال را در اختيار والدين گذاشته شود

به سواالت ايشان در مورد داليل مرگ . توضيح داده شود( اتوپسي)ن نتايج کالبد شکافيدر مالقات بعدي با ايشا -93

 .پاسخ گفته و راهنمايي شوند...نوزاد، مخاطرات بارداري بعدي و 

 

 

 

 

 540داخلي  NICU- 5030999طاهره محبي، كارشناس پرستاري، بخش 

 


