


چِ ٌّگبم ثِ پٌَهَتزاکظ یب ٍخَد هبیغ پلَر هشکَک شَین. 

چگًَِ پٌَهَتزاکظ یب هبیغ پلَر را درهبى ًوبیین. 

چگًَِ اًغذاد راُ َّایی را درهبى ًوبیین. 

 چگًَِ ًبٌّدبری ّبی ریَی را کِ هبًغ احیبی هَفق هی شًَذ
 .درهبى ًوبیین

 چگًَِ ًَساداًی را کِ ثِ ػلت هصزف ًبرکَتیک ّب یب هَاد ثیَْشی
 .در هبدر دچبر ػبرضِ شذُ اًذ، درهبى ًوبیین

  در پبیبى دٍراى ًَسادی یب خبرج اس ثیوبرعتبى چگًَِ ًَساد را احیب
 .ًوبیین

 

 



 :ثِ فکز ثبشیذ
 .تَْیِ ًبکبرآهذ.  1
عیبًَس،  / ثزادیکبردی پبیذار یب ّیپَکغوی.  2

 .ػلی رغن تَْیِ هؤثز

 .ًبتَاًی در شزٍع تٌفظ خَد ثِ خَد.  3

 



تَْیِ ًبکبفی ریِ ّب. 
اًغذاد هکبًیکی راُ َّایی. 
ِاختالل ػولکزد ری. 



گبم ّبی اصالحی تَْیِ را اخزا کٌیذ. 

(MR SOPA)   . 
 

 .یبة کوک کٌٌذُ اعت CO2ثزای تبییذ تَْیِ کبفی، اعتفبدُ اس    



 اقذام گبم ّبی اصالحی
M Mask adjustment 

 خب ثِ خب کزدى هبعک  

اطویٌبى حبصل ًوبییذ کِ هبعک ثِ خَثی رٍی صَرت قزار  
 .گزفتِ ثبشذ

R Reposition airway 
 تغییز ٍضؼیت عز

 .قزار دّیذ( ثِ ػقت هتوبیل)ثَ کشیذى عز را در ٍضؼیت 

S Suction mouth and 
nose 

  عبکشي دّبى ٍ ثیٌی

در صَرت لشٍم . شَیذ اس ًجَد تزشح در راُ ّبی َّایی هطوئي
 .عبکشي اًدبم دّیذ

O Open mouth 
 تَْیِ ثب دّبى ثبس

ًَساد را ثب دّبى ثبس تَْیِ ًوبییذ ٍ فک تحتبًی را ثِ خلَ ٍ ثبال  
 .ثزاًیذ

P Pressure increase 
 افشٍدى فشبر

فشبر تَْیِ را ثِ تذریح افشایش دّیذ تب سهبًی کِ صذاّبی ریِ  
در دٍ طزف شٌیذُ شَد ٍ ثب ّز ثبر تَْیِ، حزکت قفغِ عیٌِ 

 .هشَْد ثبشذ

A Airway alternative 
 راُ َّایی خبیگشیي

ای را در ًظز داشتِ  لَلِ گذاری ًبی یب اعتفبدُ اس هبعک حٌدزُ
 .ثبشیذ



تَْیِ ًبکبفی ریِ ّب. 
اًغذاد هکبًیکی راُ َّایی. 
ِاختالل ػولکزد ری. 



هکًَیَم یب تَپی هَکَعی. 
آتزسی کَآى. 
 (.هثالً، عٌذرٍم راثیي)ًبٌّدبری راُ َّایی 

عبیز هَارد ًبدر. 



  ٍخَد تزشحبت غلیظ، هبًٌـذ هکًَیَم، خَى، هَکَط، یب
 .ٍرًیکظ، در ًبی، هی تَاًذ عجت اًغذاد کبهل شَد

 ًشبًِ اًغذاد ًبی ثب تزشحبت غلیظ آى اعت کِ ػلی رغن
 .لَلِ گذاری هَفق، حزکت قفغِ عیٌِ هشَْد ًیغت



 ُ5اثتذا، یک کبتتـز عبکشي ًوـزF  8یبF  اس لَلـِ ًبی ػجـَر دّیذ ٍ ػول

 .عبکشي را اًدبم دّیذ

 در صَرت ػذم حزکت قفغِ عیٌِ، ػول عبکشي را هغتقیوبً ثب آعپیزاتَر

 .  هکًَیَم اًدبم دّیذ

 تب سهبًی کِ اس ثبس ثَدى راُ ّـَایی ٍ تْـَیِ هَفـق هطوئي ًشذُ ایذ، اس

 .فشزدى قفغِ عیٌِ خَدداری ًوبییذ





 

 درهبى اٍلیِ

 عز یک عز پغتبًک یب پغتبًک
را ثب قیچی ثجزیذ، آى ( گَل سًک)

را در دّبى ًَساد قزار دّیذ ٍ دٍر 
 .عز ثبثت ًوبییذ

راُ َّایی دّبًی تؼجیِ ًوبییذ. 

 اس لَلِ ًبی ثِ ػٌَاى راُ َّایی
 .دّبًی اعتفبدُ ًوبییذ











 

 







 

  در عٌذرٍم راثیي هی تَاى
ثب ػجَر یک لـَلِ ثیٌی اس 
خلف حلق ٍ خَاثبًذى ثِ 
 .شکن ثـِ ًَساد کوک کزد



 حلقی هی تَاًذ یک کبتتز درشت  -لَلِ ثیٌی(F 12) ثـبشذ کِ  (هیلی هتز 2/5)، یـب یک لَلِ ًبی ریش ،

 .اس ثیٌی ػجَر دادُ هی شَد ٍ ًـَک آى پظ اس ػجَر اس قبػذُ سثـبى در خلف حلق قزار هی گیزد



در ًـَساد هجتال ثِ عٌـذرٍم راثیي، هؼوَالً لَلِ گذاری ًبی ثغیبر هشکل اعت. 

گِ گبُ، هبعک حٌدزُ هوکي اعت ًدبت ثخش ثبشذ. 



تَْیِ ًبکبفی ریِ ّب. 
اًغذاد هکبًیکی راُ َّایی. 
ِاختالل ػولکزد ری. 



پٌَهَتَراکظ. 

ٍخَد هبدرسادی هبیغ در پلَر. 

فتق دیبفزاگوبتیک هبدرسادی 

ِّیپَپالسی ری. 

ًَساد ثی ًْبیت کن ٍسى. 

پٌَهًَی هبدرسادی. 

 





 (PTX)پٌَهَتَراکظ 

 در شزایط اٍرصاًظ هی تَاى ثـِ ٍعیلِ تزاًظ ایلَهیٌبعیَى
ثِ ٍخَد پٌَهَتزاکظ پی ثـزد ٍ ثب اعتفبدُ اس یک عَسى آى 

 .را تخلیِ کزد

  چٌبًچـِ تزاًظ ایلَهیٌـبتَر در دعتـزط ًجبشذ ٍ ًـَساد در
دیغتزط شذیذ ثبشذ، هی تَاًیذ ثز پبیِ شک ثبلیٌی اقذام ثِ 

 .درهبى ًوبییذ



فضبی ثیي دًذُ ای،   چْبرهیيیک عَسى در 
فضبی  دٍهیيرٍی خط سیز ثغلی قذاهی یب در 

ثیي دًذُ ای، رٍی خط هیـبى تزقَُ ای فـزٍ 
تَخِ داشتِ ثبشیذ کِ ًَساد را ثِ پْلَ . کٌیذ

ثچزخبًیذ ثـِ طَری کِ هحل عَسى سدى ثبال 
 .قزار گیزد



 در صَرت ٍخَد پٌَهَتزاکظ، کبتتز را ثِ عوت
 .ثبال ثزاًیذ

 ِدر صَرت ٍخَد هبیغ در فضبی پلَر، کبتتز را ث
 .عوت پبییي ثزاًیذ





 ُیب   18یک آًضیَکت ًوز
، ػوَد ثز قفغِ عیٌِ، 20

دقیقبً اس ثبالی دًذُ ػجَر 
 .دّیذ

 ٍ ُعـَسى را خبرج ًوَد
یک عـِ راّی هتصل ثِ 

هیلی لیتـزی   20عزًگ 
 .ثِ آًضیَکت ٍصل ًوبییذ





 ،در صَرت شک ثِ ٍخَد فتق دیبفزاگوبتیک
 .خَدداری کٌیذ PPVاس 
 فَراً لَلِ ًبی ثگذاریذ ٍ ثب گذاشتي یک کبتتز

اس راُ دّـبى، هحتَیبت هؼـذُ را  F 10ًوـزُ 
 .تخلیِ ًوبییذ





 :ثِ فکز ثبشیذ
 .تَْیِ ًبکبرآهذ.  1
عیبًَس،  / ثزادیکبردی پبیذار یب ّیپَکغوی.  2

 .ػلی رغن تَْیِ هؤثز

 .ًبتَاًی در شزٍع تٌفظ خَد ثِ خَد.  3

 



هطوئي شَیذ کِ ثب ّز ثبر تَْیِ، قفغِ عیٌِ هتغغ هی شَد. 

  هطوئي شـَیذ کـِ شذت صذاّبی ریـِ در دٍ طزف یکغبى
 .اعت

 در دعتزط ًَساد قزار دارد% 100هطوئي شَیذ کِ اکغیضى. 

  ثـالک هبدرسادی یـب ثیوبری ّبی عیبًَتیک قلجی را در ًظـز
 (.ًبدر)داشتِ ثبشیذ 



  ًـَساداى هجتال ثـِ ثیوبری ّبی هبدرسادی
قلت ًذرتبً ثالفبصلِ ثؼـذ اس تَلذ ثـذ حبل  

 .هی ثبشٌذ
  ِػَارض احیب تقزیجبً ّویشِ ًبشی اس تَْی

 .ًبکبفی هی ثبشذ

 



 :ثِ فکز ثبشیذ
 .تَْیِ ًبکبرآهذ.  1
عیبًَس،  / ثزادیکبردی پبیذار یب ّیپَکغوی.  2

 .ػلی رغن تَْیِ هؤثز

 .ًبتَاًی در شزٍع تٌفظ خَد ثِ خَد.  3

 



 :ثِ فکز ثبشیذ
 (.آًغفبلَپبتی ّیپَکغیک ایغکویک)آعیت هغشی 
اعیذٍس شذیذ. 
کبعتی ّبی هبدرسادی هغش یب اختالالت ػصجی ػضالًی. 
دپزعیَى تٌفغی ًبشی اس تدَیش دارٍّب در هبدر. 

 



 ، دارٍّب، رخَع کٌیذ   6لطفبً ثِ درط





گزم کٌیذ، ٍضؼیت ثذّیذ، راُ َّایی را ثبس کٌیذ. 
تحزیک کٌیذ، در صَرت لشٍم اکغیضى ثذّیذ. 
تَْیِ کبفی ثزقزار کٌیذ. 
قفغِ عیٌِ را ثفشزیذ. 

دارٍ تدَیش ًوبییذ. 

 



 ِتوبط پَعت ثـِ پَعت ثیي هـبدر ٍ ًَساد ثـزقزار کٌیذ ٍ درخ
 .حزارت هحیطی را افشایش دّیذ

 ثزای گزم کزدى ًَساداى ثی ًْبیت کن ٍسى، اس پَشش پالعتیکی
 .یب کیغِ ّبی گزهبسای شیویبیی اعتفبدُ کٌیذ

 راُ َّایی را ثـب اعتفبدُ اس پـَآر یب پبرچِ ای کِ ثـِ دٍر اًگشت
 .هی پیچیذ، ثبس کٌیذ

ثیٌی  -ٍ-دّبى-ثِ -ثـِ هٌظَر ایدبد فشبر هثجت، اس تٌفظ دّبى
 .اعتفبدُ کٌیذ

رگ گیزی کٌیذ. 

دارٍ تدَیش ًوبییذ. 

 

 

 



     صـزف ًظز اس هکبى، در دٍراى
احیب ثـزقزاری  اٍلَیتًـَسادی، 

 .  اعتتَْیِ کبفی 


