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 مقدمه

خداي بزرگ را سپاس كه به ما بندگان ناچيز چنان تواني بخشيد كه بتوانيم در راه كمك به مردم سرزمينمان 

احيا بيمارستان هاي مختلف مشاهده با توجه به مشكالت كاربردي در  تيم هاي .گامي هر چند كوچك برداريم

نياز ما را بر اين داشت كه يك كتابچه مدون و عملياتي را در اين زمينه تهيه نماييم كه كادر درمان در  اين كردم

با بياني روان و شيوا و با تأكيد بر مباحث مهم احيا قلبي و ريوي  چهاين كتاب .اسرع وقت بتوانند به آن مراجعه نمايند

بديهي است كه تبحر در . به عنوان منبعي براي يادگيري و مرور مطالب براي پزشكان و پيراپزشكان باشد تواندمي

پذير نيست و توسعه دانش و مهارت و ايجاد ديدگاه امكان يا جزوه احيا قلبي و ريوي تنها از طريق مطالعه يك كتاب

  .است CPRترده و شركت در كارگاههاي عملي صحيح در اين زمينه نيازمند ممارست و تمرين،مطالعه عميق و گس

مي باشد كه از داليل اصلي آن  خونرساني به  بخش احيا ماساژ قفسه سينهبر اساس گايد الين احيا جديد مهمترين 

فلسفه احيا مي باشد  با توجه به گلدن تايم احيا قلبي و ريوي كه  مغز و  كاهش  عوارض مغزي  مي باشد و اين همان

اگر  امدادگر در مراحل اوليه بيمار را احيا نكند عوارض مغزي بيمار شروع مي شود   مي باشد  دقيقه 6تا  4حدود در 

از بقاي بيمار كاسته مي شود پس اگر احيا  درصد 10الي  7و از طرفي هر يك دقيقه از مرگ بيمار بگذرد در حدود  

زيرا عوارض مغزي بيمار شروع شده  ؛برا احيا بيمار ندارد كاربرد الزم رااحيا پيشرفته  ،بدرستي انجام نشودقلبي پايه 

ما به عنوان يك تيم . است و اين بيمار حتي اگر احيا شود بخاطر عوارض مغزي جان خود را از دست خواهد داد

مرحله احيا  . ست كه اول بخش احيا قلبي و ريوي پايه را خوب بدانيم و  با تكنيك صحيح انجام دهيماحرفه اي مهم 

زير ابتدا بايد  در اين كتابچه. پيشرفته كه  عالوه بر احيا پايه شامل دارودرماني، شوك  و راه هوايي پيشرفته مي باشد

يا تيم احيا آموزش  را به صورت گروهي CPRو در نهايت   مي دهيمرا آموزش  پيشرفته مطالب مربوط به احيا بناي

  .آموزش مي دهيم مي دهيم

  

  

  



ACLS   احيا قلبي و ريوي پيشرفته يا(Advance Cardiac life Support)  يعني اقداماتي كه براي پيشگيري از

شود و انجام مي ROSC خودبخودي جريان خون ايست قلبي ، درمان آن ، و بهبود دادن پيش آگهي بعد از برقراري

لبي، و درمان تاكي و برادي آريتمي در اين فصل در سه بخش عمده كنترل راه هوايي و ونتيالسيون، درمان ايست ق

  .ها بحث مي شود

  . در موارد زير خالصه مي شود 2005با  2012تفاوتهاي دستورالعمل 

a(  الگوريتمهاي ايست قلبي ساده تر شده اند و طراحي آنها طوري عوض شده است كه برCPR  با كيفيت

نه بين هر دو ماساژ ، حداقل تداخل ماساژ قفسه سينه با سرعت و عمق مناسب و با برگشت كامل قفسه سي(

  .تأكيد بيشتري داشته باشند ) در انجام ماساژ ، و اجتناب از هيپرونتيالسيون

b(  استفاده از آتروپين ديگر براي درمانPEA شودو آسيستول توصيه نمي .  

c(  بر مانيتورينگ فيزيولوژيك براي رديابيROSC  و باال بردن كيفيتCPR  بيشتر تأكيد شده است .  

d(  انفوزيون داروهاي كرونوتروپ به عنوان جايگزين كارگذاري پيس در درمان برادي كاردي عالمتدار و

  . ناپايدار توصيه شده است 

e(  كه هنوز تشخيص دقيق براي   اوليه تاكي كاردي منظم، مونومورف، و پايدار با كمپلكس پهنبراي درمان

  . آن مطرح نيست مي توان از آدنوزين استفاده كرد 

 : راه هوايي پيشرفته -1

يابد، بسيار كاهش مي CPRدر جريان  پولمونريو هم  سيستميكبه دليل اينكه هم پرفيوژن  :نكته •

  . ، انجام دادريت تنفسي در حالت نرمالو  از حجم جاري پايينتربا مقداري مي توان ونتيالسيون را 

كند ، جريان خصوصأ در اوايل آن اكسيژنرساني بافتي را محدود مي CPRچيزي كه در  :نكته •

 CPRخون شرياني است و نه محتواي اكسيژن خون شرياني ؛ به همين خاطر هم در دقايق اوليه 

مهمترين جزء آن بوده ، نبايد به خاطر تنفس يا قرار دادن راه هوايي پيشرفته در  ماساژ قفسه سينه

 .دقايق اوليه در ماساژ قفسه سينه و يا در دفيبريالسيون تأخير ايجاد شود 

 .اكسيژن به صورت صد در صد تجويز گردد  :نكته •



تنفس دهان به دهان  توصيه نمي شود و BMVدر صورتي كه امدادگر تنها باشد، استفاده از  :نكته •

 يا دهان به ماسك مؤثرتر است

 .شودتوصيه نمي CPRاستفاده روتين از مانور فشار روي كريكوييد حين  :نكته •

در گذاشتن اورال ايروي دقت كنيم از تكنيك صحيح استفاده كنيم كه نحوه گذاشتن در : نكته •

 كتابچه احيا پايه توضيح دادم

 نازال اير ويدر موارد انسداد راه هوايي دهاني مي توان در صورت عدم ممنوعيت از : نكته •

 استفاده كرد

در مواردي كه امدادگر آشنا با استفاده از  LMAاستفاده از راه هوايي سوپراگلوتيك مثل  :نكته •

و اينتوباسيون است، خصوصأ اينكه  BMVآن وجود داشته باشد جايگزين مناسبي براي 

 .تواند بدون ايجاد وقفه در ماساژ قفسه سينه انجام پذيردكارگذاري آن مي

يك باور غلط بر همكاران . ثانيه مي باشد 10مدت زمان براي لوله گذاري  داخل تراشه  :نكته  •

وده ام تا زماني كه اينست كه احيا موفق در گذاشتن لوله گذاري مي دانند حتي بارها شاهد اين  ب

لوله گذاري انجام نشود احيا بيمار را شروع نمي كنند  يا مدتها براي گذاشتن لوله صرف مي شود 

 20تا  10كه اين باور اشتباه مي باشد اگر تيم راه هوايي نتوانست لوله گذاري پيشرفته در حداكثر 

 . ق بياندازدبه تعوي CPRثانيه انجام دهد بايد  اين عمل را  تا دوره بعدي 

كامبيتيوب مي تواند ونتيالسيون و اكسيژناسيون قابل مقايسه و برابر با اينتوباسيون فراهم كند  :نكته •

و اينتوباسيون  BMVو با توجه به سهولت يادگيري كار با آن، مي تواند جايگزين مناسبي براي 

 باشد

مشاهده باال (روش باليني ده از بسيار مهم مي باشد با استفا تأييد محل درست لوله تراشه :نكته •

استفاده از كاپنوگرافي موجي ، رديابي غير و   )آمدن قرينه قفسه سينه و سمع ريه ها و اپيگاستر

در صورت باقي ماندن شك بايد از الرنگوسكوپي و مشاهده مستقيم محل و بازهم  CO٢موجي 

، و اينتوباسيون مجدد در زمان مناسب  BMVدر صورت وجود شك بيرون كشيدن لوله ، تهويه با 

 .بايد انجام گيرد 



يت بيشتري دارد چون هيپوكسي به اهم VF/VTاز  PEAكارگذاري يك راه هوايي پيشرفته در  نكته •

. عنوان عامل زمينه اي بيشتر مطرح است ، البته ساير علل قابل اصالح را نيز بايد درنظر گرفت

نيز شروع مراقبت بعد  PEAبعد از  ROSCبرقراري . كمك كننده است  PEAاكوكارديوگرافي در  

 از احيا را الزامي مي سازد 

مطالعات داخل بيمارستاني نيز حاكي از اين بوده اند كه زمان برقراري راه  •

را زياد نمي كند ، اما بقاي  ROSCدقيقه با اينكه ريت  5هوايي پيشرفته كمتر از 

 ساعته را افزايش مي دهد  24

  :ر زمان احيا قلبي و ريوي استفاده مي شود شامل سه بخش مي باشدراههاي هوايي پيشرفته اي كه د 

  : لوله تراشه

  

  

  

  

 اطمينان از نور كافي الرنگوسكوپ

 گرفتن  الرنگوسكوپ در دست چب



  

  ولي بايد     5/7الي  7د و در خانمها  مي باش  8الي   5/7سايز : سايز مناسب در مردان 

  سايز بزرگتر و كوچكتر را قبل از گذاشتن لوله گذاري آماده و از نظر سالم بودن امتحان كرده باشيم 2 

    

  4به اضافه  4سن تقسيم بر :فرمول لوله گذاري بدون كاف در كودكان

  3به اضافه  4سن تقسيم بر: در كودكان دار فرمول لوله گذاري كاف

مردان به طور متوسط  راه هوايي در روي لوله تراشه شماره هايي حك شده است  كه ميزان وارد شدن لوله تراشه در 

مناسب است ولي در اطفال از  21تا  19كه روي گوشه لب قرار گرفته باشد و در خانمها  شماره  23تا  21بايد شماره 

  فرمول ذيل استفاده مي كنيم

  )2/سن +(12



 :(LMA)الرنژيال ماسك ايروي

 

 خالي كردن كاف النژيال

  

  

  از انگشت دست به عنوان گايد استفاده مي كنيم



  

  وصل كردن ماسك به آمبوبگ

  :مهم اينست  (LMA)در گذاشتن  

 انتخاب سايز مناسب بر اساس وزن  �

  .به الرنگوسكوپ ندارد و مي تواند تهويه با فشار مثبت را ايجاد كندنياز  �

 كاف  آن را با سرنگ خالي كنيم  �

 قسمت پشت و جلو آن را لوبريكانت بزنيم �

 مانند نوك قلم در دست بگيريم �

 وضعيت اسنفينگ به سر بيمار دهيم مانند مانور سر پايين و چانه باال  �

از انگشت . زبان را به داخل هل ندهد و تا جايي كه مقاومت ايجاد شودوارد دهان بيمار مي كنيم به طوري  �

 دست به عنوان گايد  استفاده مي كنيم و در نهايت كاف آن را باد مي كنيم و به آمبوبگ متصل مي كنيم

 در مواردي كه بيمار حالت تهوع  و استفراغ دارد از گذاشتن آن خودداري كنيم  �

  

  

  

  

  



  )تراشه و مريراه مخلوط ( كامبيتيوپ

  

  

بزرگ كه در باال نياز به الرنگوسكوپ ندارد و داراي دو كاف است يك كاف    (LMA)اين راه هوايي مانند  

وارد دهان مي كنيم  و دو كاف را باد مي كنيم اين وسيله  كامبيتيوپ را  .و يك كاف كوچك در انتها قرار دارد

( در انتهاي آن قرار گرفته ي باشد كه يك سوراخسوراخ م و دو نوع)  مربوط به تراشه و مري( مجرا اي دو نوعردا

اگر  لوله وارد راه هوايي شود به ). مربوط به مجراي مري( مي باشدآن  وسطو يكي در  )مربوط به مجراي ناي

كه در  د و سوراخ هاي اين مجراآمبوبگ دا )در شكل 2ي شماره مجرا( راحتي مي توان از مجراي مربوط به ناي

از ورود هوا   به صورت لوله تراشه عمل مي كنند  و هوا وارد ريه هاي بيمار مي شود )مطابق شكل( انتهاي لوله

ولي اگر اين لوله اشتباها وارد  مري شده  .بوسيله كاف بزرگ كامبيتيوپ  به لوله گوارشي بيمار جلوگيري مي شود

مي توان آمبو داد كه با توجه به كاف كوچكي كه در مسير  مري  )شماره يك در شكل(يمربود از مجرا مربوط به 

قرار گرفته  از ورود هوا به لوله گوارش جلوگيري مي شود و هوا از طريق سوراخ هايي كه مربوط به مجراي مري 

  مي باشد وارد راه هوايي بيمار مي شود 



  نيمآريتمي هايي كه در ايست قلبي و ريوي بايد بدا

 تاكي كاردي بطني

  

 

 فيبريالسيون بطني

  

 آسيستول

  

PEA 

 



  شوكنكات مهم در 

ختم : و به اين صورت تعريف مي شود  )defibrillation = shock success(دفيبريالسيون يعني موفقيت شوك 

VF  موفقيت شوك نبايد به معني .  ثانيه بعد از شوك  5حداقل برايCPR  موفق تلقي شود چون موفق يودن

عمليات احيا به فاكتورهاي متعدد و بسيار مهمتري از قبيل بقاي كوتاه مدت و طوالني مدت بيمار بستگي دارد و 

  .ريزي شوكهاي الكتريكي بايد براي افزايش ميزان بقا انجام گيردبرنامه

  يك تركيب حياتي:  CPRدفيبريالسيون و 

به  CPRبا  VFهرچند كه درمان . است  VFبيشتر موارد ايست قلبي ناگهاني بيرون از بيمارستان ناشي از وقوع  :نكته

در دقيقه كاهش  3-4%در دقيقه به  7 -10%از  VFميزان افت شانس بقا را در  CPRتنهايي نامحتمل است ، اما شروع 

و خصوصأ اگر  CPRبا شروع فوري . كندرا به سمت آسيستول كند مي VFدهد و به عبارتي پيشرفت مي

  .دقيقه انجام شود شانس بهبودي بدون عارضه نورولوژيك در بيمار بسيار افزايش مي يابد 5 -10دفيبريالسيون ظرف 

در مواردي كه بيمار آسيستول و فعاليت الكتريكي بدون نبض دارد نيازي به شوك نيست ولي در موارد تاكي  : نكته

  . ريالسيون  نياز به شوك مي باشدكاردي بطني و فيب

است بعد  شوككه جلوي شما ايست قلبي و ريوي كرده اگر قابل شوك باشد اولويت با  شاهددر بيمار   :نكته

مي باشد البته اين در شرايط ايده ال مي باشد ما بايد  دو دقيقه احيا، اما بيماري كه شاهد نباشد اولويت با ماساژ و احيا 

  .تا رسيدن دستگاه شوك ماساژ را براي بيماري كه دچار ايست قلبي شده را شروع كنيم

  



  

  خلفي -شوك قدامي 

  شوك بر دو نوع است : نكته

 باي فازيك -١

 مونو فازيك -٢

دستگاههاي باي  .استشوك مونوفازيك  3هاي باي فازيك برابر يا بيشتر از اثربخشي شوك اول در دستگاه:نكته

فازيك با انرژي كمتري مي توانند موفقيت شوك به ميزان مساوي يا بيشتر از انرژي هاي باال در دستگاههاي 

  مونوفازيك ايجاد كنند

. بايد بالفاصله شروع شود ماساژ قفسه سينهوقت تلف كرد و  ريتميا  نبايد براي چك نبضبعد از شوك، : نكته

  )نفس آخر حذف شود 2كه بهتر است با ماساژ قفسه سينه آنرا تمام كنيم يعني (CPR سيكل 5چك ريتم بعد از 

هم مونوفازيك و هم باي ( ژول در كيلوگرم 2انرژي در كودكان براي شروع دفيبريالسيون ، استفاده از : نكته

در صورت عدم پاسخ، انرژيهاي باالتر هم . توصيه شده است ژول در كيلوگرم 4شوكهاي بعدي و براي ) فازيك

  . تجاوز كند) هركدام كمتر باشد(ژول در كيلوگرم يا حداكثر دوز بالغين  10شود كه البته  نبايد از استفاده مي

موقعيت قرار دادن پدلهاي شوك در تعيين نتيجه شوك تفاوت وجود  4مطالعات نشان داده است كه ميان  :نكته

 -انتروپوستريور، انترولترال، انتريور: موقعيت عبارتند از 4اين . كنندموقعيت نتايج يكساني ايجاد مي 4رد و هر ندا



اينفرااسكاپوالر چپ، البته به منظور راحتي يادگيري پوزيشن انترولترال به عنوان  -اينفرااسكاپوالر راست، و انتريور

  .پوزيشن اوليه پيشنهاد مي شود

مار روي يخ يا برف خوابيده باشد دفيبريالسيون منعي ندارد، اما بيمار در آب يا بيمار با تعريق فراوان را اگر بي: نكته

  .بايد ابتدا خشك نمود

  :نكات كليدي در داد شوك 

 چك دستگاه الكتروشوك به صورت روزانه  �

 در تمامي شيفت ها الكتروشوكتغيير و تحول دستگاه   �

 آشنايي كار با دستگاه �

 پدال مناسب براي اطفال و بزرگسال انتخاب �

 انتخاب محل صحيح پدال ها  �

 استفاده از ژل لوبريكانت جهت پدالها و عدم استفاده از آب ،بنزن ،الكل �

 روي پدالها) كيلوگرم 8تا 6(و اطفال )  كيلوگرم 12تا 10(ايجاد فشار به ميزان كافي در بزرگساالن �

  رعايت ايمني خود و ساير همكاران �

 اي شوكناگفته ه

دشوار است و در اين موارد نشان داده شده است كه  fine VFدر بعضي موارد افتراق بين آسيستول و  �

نتيجه را بهبود  نمي بخشد و در بعضي مطالعات حاصل كار بدتر هم شده  CPRشوك دادن حين انجام 

 .است 

اكسيژن از ونتيالتور پر از ايجاد جرقه حين دفيبريالسيون در محيطي كه مثأل به دليل جدا شدن رابط  �

 كند، بنابراين بايد احتمال ايجاد جرقه را به حداقل رسانداكسيژن شده است شانس آتش سوزي را زياد  مي

پالس دار  VTنيز براي درمان و ريتمهاي جانكشنال و  MATبراي ريتمهاي سوپراونتريكوالر به جز  �

 .است  QRSمي شود كه شوك همزمان با استفاده  كارديوورژناز ) و نه پلي مورف( مونومورف



در . شودژول است كه قدم به قدم بيشتر مي 100پالس دار و مونومورف دوز پيشنهادي اوليه  VTبراي  �

شك وجود دارد، بايد  VTمواردي كه در يك بيمار ناپايدار بين مونومورف و پلي مورف بودن 

 .اليز بيشتر تلف كرددفيبريالسيون سريع انجام داد و نبايد وقت را براي آن

بايد پيس ميكر  برادي كاردي بدون عالمتشود، اما براي توصيه نمي آسيستولبراي  پيس ميكراستفاده از  �

استفاده از پيس . استفاده گردد) يا داروي خط دوم(در دسترس باشد تا در صورت عدم پاسخ به آتروپين 

انتخاب اول باشد كه در صورت عدم موفقيت پيس  برادي كاردي شديدأ عالمتدارميكر ممكنست براي 

  . پوستي از پيس وريدي استفاده مي شود

 monophasicبا  AFژول براي  200(ژول باي فازيك است  120 -200در بالغين  AFدوز اوليه براي  �

waveform ين و ژول در بالغ 50 -100براي ساير ريتمهاي سوپراونتريكوالر ) .كه قدم به قدم بيشتر مي شود

ژول  2تا (ژول در كيلوگرم در كودكان داده مي شود  كه در صورت عدم موفقيت زياد مي گردد  5/0 -1

  ).در كيلوگرم براي كودكان

 داروهاي مورد استفاده در احيا

 دهند، اما تابحال در بقاي تا هنگام ترخيص از بيمارستان و بقاي بدونرا افزايش مي ROSCداروها با اينكه ميزان 

  .اندعوارض نورولوژيك بهبود ايجاد نكرده

اثرات بتا مي شود ؛  افزايش پرفيوژن كرونري و مغزيخود باعث  آلفا آگونيستيبا خاصيت  اپي نفرين �

مي گردد و  افزايش لود قلب و كاهش پرفيوژن ساب اندوكارديالاپي نفرين ظاهرأ باعث  آگونيستي

 .مطلوب نيست 

است كه باعث وازوكانستريكشن محيطي ، كرونري  ر غيرآلفا آدرنرژيكيوازوكانستريكتويك  وازوپرسين �

جايگزين براي دوز اول يا مي تواند به عنوان  واحدي وازوپرسين 40تزريق يك دوز . ، و كليوي مي شود 

  . عمل كند  دوم اپي نفرين

داده  افزايشاست كه در مطالعات، بقاي كوتاه مدت را  دارويياز ميان آنتي آريتميكها  تنها  آميودارون �

از اين دارو مي . آميودارون بر كانالهاي سديم، پتاسيم، و كلسيم اثر دارد و آلفا و بتا بالكر نيز هست. است



عارضه جانبي  .، و وازوپرسورها استفاده نمود  CPRمقاوم به شوك ،  VF/pulseless VTتوان براي درمان 

 .ن است كه با تزريق اپي نفرين قبل از آن مشكل حل مي شودآن هيپو تنش

  

 

در مواردي كه آميودارون در . به دنبال آن است  ميلي گرم 150در ابتدا و  ميلي گرم 300دوز آميودارون  �

و در صورت عدم پاسخ  ميلي گرم در كيلوگرم در ابتدا 1 -5/1(ليدوكايين دسترس نباشد مي توان از 

 .استفاده نمود ) ميلي گرم در كيلوگرم 3دوز حداكثر دقيقه تا  5 -10ز اول هر دوزهاي بعدي نصف دو

استفاده مي  )طوالني QTپلي مورف و نامنظم و با torsadedepointes)VTبراي ختم  منيزيوم سولفات  �

دوز منيزيوم . مؤثر نمي باشد  طوالني QTبدون پلي مورف نامنظم و  VTمنيزيوم سولفات براي ختم . شود 

  .رقيق مي گردد  %DW٥ميلي ليتر  10گرم است كه در  1 -2سولفات 

  :داروهايي كه به صورت روتين توصيه نمي شود

اثر خود را اعمال مي كند ؛  AVآتروپين با مهار اثرات كولينرژيكي كاهنده ريت قلب و هدايت  �

و آسيستول اثبات شده نيست و از دستورالعمل  PEAبراساس مطالعات كنوني اثربخشي آتروپين براي 

CPR  در اين شرايط حذف گرديده است. 

استفاده شود؛ اين  CPRبيكربنات سديم به خاطر احتمال يكسري عوارض نبايد به صورت روتين در  �

در خون، هيپراسموالريتي، اسيدوز داخل سلولي، اسيدوز  CO٢اترمي، توليد هيپرن: عوارض عبارتند از

 ميوكارد، و آلكالوز اياتروژنيك



استفاده از  هاايمثل اسيدوز متابوليك قبلي، هيپركالمي، و مسموميت با سه حلقهدر شرايط خاصي  �

 .شودبيكربنات توصيه مي

 .اه نبوده است و استفاده روتين از ان توصيه نمي شودنيز با بهبود نتايج همر CPRاستفاده از كلسيم حين  �

 ترومبوز شريان كرونربراي موارد  .توصيه نمي شود CPRاستفاده از فيبرينوليتيكها به صورت روتين در  �

به عنوان علت احتمالي  آمبولي ريهاستفاده از فيبرينوليتيكها انديكاسيون دارد ، همچنين در مواردي كه 

 .ايست قلبي مطرح است مي توان از درمان تجربي با فيبرينوليتيكها استفاده نمود

با بهبود بقا همراه نبوده است ، ولي در مواردي  CPRحين  صورت روتيناستفاده از مايعات وريدي به  �

نشان مي دهد  PEAسمت پيشرفت به و  هيپوولميرا با عاليم  هيپوولميككه بيمار تابلوي ايست قلبي 

 .جايگزيني سريع مايعات بايد انجام گيرد 

كه  ترجمه و تلخيص دستورالعمل جديد  احيا  قلبي و ريويبراي دستيابي به مطالب  كامل تر به كتاب  �

 .ف اينجانب و دكتر صابري و دكتر  مير افضل  مي باشد مراجعه نماييديتال

  :نكته بسيار مهم

نيز به بدن بيمار رساند، اما  لوله تراشهتوان از راه را مي آتروپين، نالوكسون، و وازوپرسين ليدوكايين، اپي نفرين، 

مهم  مورد اپي نفريناين مسأله خصوصأ در . خواهد بود پايينترسطح خوني اين داروها در مقايسه با مسير وريدي 

. كندبروز  دهد كه وضعيت را وخيم تر مي اثرات بتا اگونيستياست چون اين دارو با سطوح سرمي پايين ممكنست 

و ) برابر 3 -10در مورد اپي نفرين شايد (برابر رساند  2 -5/2دوز را به براي تجويز داروها از طريق لوله تراشه بايد 

سي سي  10پس بهتر از سرنگ هاي  .تزريق نمود ) كه از نرمال سالين بهتر است (ميلي ليتر آب مقطر  5 -10آنرا با 

  .تجويز داروها استفاده كرد برا

قسمت مهم كار اين است كه مباحث . تا اينجا كليه مباحثي كه بايد شما براي احيا پيشرفته بدانيد آموزش داده شد  

در ارزيابي كه از اكثر  بيمارستان ها انجام دادم در موقع . باال را بتوانيم در قالب يك تيم  به صورت منظم  انجام داد 

احيا به طور منظم  انجام نمي شود و افراد تيم احيا به صورت هماهنگ عمل نمي كنند  و هر كس براي  احيا فرايند

در اين قسمت به طور كامل وظايف .  خودش يك كار انجام مي دهد كه نتيجه آن عدم موفقيت در احيا مي باشد  



فراگيران محترم دچار سردرگمي در زمان تيم احيا و محل قرار گيري آن   به صورت عملياتي بازگو مي كنم تا شما 

   .احيا نشويد

  :مباحثي كه الزم در زمان احيا بدانيد چيست

يك تيم حرفه اي است كه عمليات احيا پيشرفته را در بيمارستان انجام مي دهد و شامل  99تيم احيا يا كد  �

  .ئول دارووك، مس، سوپروايزر، مسئول راه هوايي، مسئول ماساژ، مسئول ش)مسئول كد(پزشك

در باالي  مسئول راه هواييقرار گرفته باشد و  تخت در وسط اتاق احياچيدمان تخت احيا به صورتي باشد كه  �

سئول دارو در مقابل پرستار ماساژ ، پزشك در پايين ، مسمت چب يا راست بيماردر  مسئول ماساژسر بيمار، 

 ).مطابق شكل( .قرار داشته باشدپاهاي بيمار و سوپروايزر  در بين پرستار ماساژ و پزشك 

 

پروتكل احيا قلبي و ريوي در صورتي كه بيمار با ريتم تاكي كاردي بطني يا فيبريالسيون بطني باشد با ريتم 

را بدانيد  به راحتي مي تواند پروتكل آسيستول و  VT VF فرق مي كند ؛ اما اگر شما  پروتكل    PEAآسيستول و  

PEA   را اجرا كنيد پس در ابتدا  پروتكل  بيماري كه دچار ايست قلبي و ريوي با آريتميVT VF  شده را مي نويسيم

  و توضيحات آن را به طور كامل باز گو مي كنيم

  

  



  VFيا  VTبيمار دچار  ايست قلبي با  دقيقه

0 shock chest comp - check rhythm  ايروي(هوايي پيشرفتهاست بدون راه  2به  30نسبت ماساژ(  
2 shock chest comp Epi check rhythm  ايروي(است بدون راه هوايي پيشرفته 2به  30نسبت ماساژ(  

4 shock chest comp Amiodarone check rhythm  ميلي گرم 300راه هوايي پيشرفته  و ميزان آميودارون  

6 shock chest comp Epi check rhythm  

8 shock chest comp Amiodarone check rhythm  ميلي گرم 150آميودارون  
10 shock chest comp Epi check rhythm  

12 shock chest comp - check rhythm  

14 shock chest comp Epi check rhythm  

16 shock chest comp  check rhythm  

18 shock chest comp Epi check rhythm  

20 shock chest comp  check rhythm  

22 shock chest comp Epi check rhythm  

  

  مالحظات مهم در اين پروتكل

هست بايد شوك  داد اما تا رسيدن دستگاه شوك و  VFيا  VTشرايط ايده ال در زماني كه ريتم بيمار در  �

 هاي ه را شروع كرد و به محض كنترل ريتم  و آماده شدن دستگاه الكتروشوك دور CPRآماده شدن بايد 

CPR را انجام داديد   ماساژ تا سيكل 4اينكه شما دستگاه را آماده كنيد  زشما شروع مي شود ممكن است قبل ا

 .شما شروع مي شود CPRولي بعد از شوك اول دوره هاي  

بايد قبل  اينكه نوبت به آن كار برسد آماده باشد به عنوان مثال پرستار   مسئول هر بخش احيادر پروتكل باال    �

و به  برسد دستگاه الكتروشوك را شارژ و آماده كرده باشد 150قبل از اينكه پرستار ماساژ به بايد  ،شوك

وان محض تمام شدن ماساژ شوك را به بيمار دهد به عبارت ديگر  بايد گسستگي در فرايند ماساژ به هيچ عن

و يا پرستار دارو بايد در مرحله قبل داروي مرحله بعد را آماده كرده باشد و يا پرستار راه هوايي بايد در . نباشد

 .مرحله قبل از لوله گذاري  وسايل لوله گذاري را آماده كرده باشد كه باعث وقفه در مراحل احيا نشود

است  تاكي كاردي بطني يا فيبريالسيون بطنيمشخص شد بيمار بعد از اينكه  )دوره اول(دقيقه صفر   �

بايد عمليات احيا را شروع كنيم تا  آماده نبودالبته اگر دستگاه شوك ما . مي دهيم شوكبالفاصله به بيمار 



شروه به احيا مي  2به  30در اين مرحله بعد از دادن شوك  پرستار ماساژ  به نسبت . دستگاه شوك آماده گردد

تنفس با تكنيك صحيح از  2ماساژ بالفاصله   30وايي براي بيمار ايروي گذاشته  و بعد از كند و پرستار راه ه

طريق آمبوبگ به بيمار مي دهد الزم به ذكر است در اين مرحله پرستار ماساژ بايد  با صداي بلند تعداد ماساژ 

الزم به . تنفس را به بيمار دهد 2  ماساژ تمام مي شود كه 30بداند چه زماني  را  بشمارد كه پرستار راه هوايي

آماده كردن داروي و  مرحله گرفتن رگ در صورت نداشتن راه وريديوظيفه پرستار دارو در اين ذكر است  

 1000در  1محلول ذكر اين نكته مهم است كه در صورتيكه اپي نفرين از .كه اپي نفرين  مي باشد مرحله بعد 

 دستگاه الكتروشوك در مرحله چك ريتم با استفاده از مانيتور. سي سي آب مقطر رقيق شود 9باشد بايد با 

 انجام مي شود

تمام شد    CPRماساژ يا يك دوره كامل  150در اين دوره بعد از اينكه )دوره دوم(دقيقه دوم  �

بالفاصله با حداكثر ژول به بيمار شوك مي دهيم و بعد از شوك پرستار دارو اولين دارو كه اپي نفرين باشيد 

پرستار ماساژ بالفاصله  نمايد داروي مرحله بعدي كه آميودارون باشد را آماده مي و مي نمايدبه بيمار تزريق 

تنفس را به  2ماساژ  30ماساژ ميدهد و پرستار راه هوايي هم بعد از هر  2به  30بعد از دادن شوك به نسبت 

در اين مرحله  كه در دوره بعدي انجام مي شود  را آماده نمايد و وسايل مربوط به لوله گذاري  يمار مي دهدب

 بگآماده شود بهتر است زيرا پرستار راه هوايي در حال آمبو پرستار سركوالره گذاري توسط  اگر وسايل لول

دوره  هر الزم به ذكر است كه پرستار ماساژ يا با پزشك تيم يا با پرستار راه هوايي بعد از دادن به بيمار است

  .چك ريتم بيمار هم كنترل مي شوددر هر مرحله .تعويض شود

  VFيا VT اين دوره  باز اگر ريتم بيمار تغييري پيدا نكرده بود و همان  در )دوره سوم(دقيقه چهارم �

 300آميودارون را به ميزان و پرستار دارو  داروي  به بيمار شوك مي دهيم حداكثر ژولبود باز بالفاصله با 

در اين مرحله پرستار  را آماده مي كند )اپي نفرين(و داروي مرحله بعد به بيمار تزريق مي كند ميلي گرم

ثانيه فرصت دهد كه لوله گذاري را انجام دهد اگر  20ثانيه تا  10يد به پرستار راه هوايي در حدود ماساژ با

به بيمار را مي دهد و  متوالي ماساژ 150بدون وقفه لوله گذاري انجام گرفت  پرستار ماساژ   در اين مدت

بيمار مي دهيم الزم به ذكر است   يك تنفس از طريق لوله تراشه به  ثانيه 10تا  8ر پرستار راه هوايي  ه

زماني كه بيمار راه هوايي پيشرفته داشته باشد براي دادن تنفس به بيمار نبايد ماساژ رو قطع كرد بر خالف 

  .دو دوره قبل



 

فاصله لوله بالاگر در مدت زمان ياد شده نتوانيم براي بيمار لوله گذاري كرد بايد   :نكته

كرده  و براي بيمار اورال ايروي گذاشته شود و تا دور بعدي تنفس از  گذاري را متوقف

خط درمان ريتم بيمار اصالح نشده باشد اولين  همچنين اگر .راه دهان به بيمار داده شود

ميلي گرم  150ميلي گرم و بار دوم  300در درمان آريتمي آميودارون است كه بار اول 

بيمار آميودارون مي  ميلي گرم در طول مرحله احيا به 450داده مي شود و به طور كلي 

   دهيم 

صالح نشد بالفاصله پرستار شوك در اين مرحله باز اگر ريتم بيمار ا )دوره چهارم(دقيقه  ششم �

را تزريق مي كند و داروي مرحله بعد كه  اپي نفرينو پرستار دارو به بيمار  مي دهد شوك بالفاصله به بيمار

ميلي گرم مي باشد را آماده مي كند و پرستار ماساژ در صورت داشتن راه هوايي پيشرفته  150آميودارون 

ثانيه يك تنفس را به بيمار  10تا  8مي دهد  و پرستار راه هوايي  هم هر متوالي  ماساژ به صورت 150بيمار 

 مي دهد

به بيمار شوك مي  پرستار شوك،اگر  نياز به شوك بود  در اين مرحله)  دوره پنجم(دقيقه هشت �

و داروي مرحله بعد كه . به بيمار تزريق مي كند مميلي گر 150پرستار دارو آميودارون را به ميزان   .دهد

 10تا  8يك تنفس را هر  و راه هوايي  تا ماساژ 150ماساژ به ميزان پرستار  .فرين باشد را آماده مي كنداپي ن

 ثانيه به بيمار را مي دهد

  .به بعد يك دوره در ميان تزريق مي گردد 2اپي نفرين از دقيقه :  نكته

شوك و ماساژ و راه  در اين مرحله اگر ريتم بيمار اصالح نشده باشد )دوره ششم( دقيقه ده  �

مي توان تجويز كرد  بيمار بي كربنات سديممانند مراحل قبل مي باشد در اين مرحله مي توانيم به  هوايي

سي سي آب مقطر رقيق كرد براي بدست آوردن بي  10نات سديم را با سي سي بي كرب 8مي توان 

پرستار دارو در اين مرحله بايد داروي اپي نفرين را آماده نماييد  درصد و به بيمار تزريق كرد 5/7كربنات 

 .كه در مرحله بعد تجويز مي شود

 



از اگر ريتم بيمار اصالح  نشد شوك و ماساژ و راه در اين مرحله ب)  هفتمدوره ( دوازده دقيقه �

اين مراحل ادامه پيدا مي  هوايي مانند دوره قبل است و پرستار دارو اپي نفرين را به بيمار تزريق مي نماييد

كند تا اينكه بيمار ريتم دار شود در صورت ريتم دار شدن يا برادي كاردي عالمت دار مي توان از 

 . در بخش داروهاي احيا پيشرفته آورده شده است نكرد كه نحوه تجويز آ اتروپين هم استفاده

 

  
  

را ها  Tها و  H، امدادگر بايد به تصحيح عوامل زمينه اي كامأل توجه كند و  CPRدر طول اداره   :نكته مهم

  .  ارزيابي و اصالح نمايد ) پايين شكل سمت راست(

    PEAآسيستول و  پروتكل 

تاكي كاردي بطني و فيبريالسيون بطني ميباشد با اين تفاوت  از شوك استفاده نمي اين پروتكل در دل پروتكل  

هم از اپي نفرين يك دوره در ميان به بيمار مي زنيم تا زماني كه بيمار ريتم پيدا كند  به بعد  2 هكنيم و از دقيق

يد فقط ماساژ  و داروي اپي نفرين تزريق گردد و نيازي به داروي يعني در مرحله اي كه بيمار آسيستول باشد با

  .آميودارون و شوك نمي باشد

  

  

 



  نكات مهم و كليدي در احيا

    با برقراري ) ميلي متر جيوه 35 -40(نزديك سطح نرمال  تا CPR حين  PETCO٢افزايش ناگهاني  �

ROSCافزايش موقتي ؛ همخواني داردPETCOنبايد به حساب  تجويز بيكربناتبعد از  را٢ROSC 

ميلي گرم  1مثأل بيشتر از (با دوز باال  بعد از تجويز وازوپرسوررا كه PETCO٢كاهش گذاشت، و نيز 

به صورت ثابت PETCO٢اگر . دانستCPRشود باز نبايد بازتاب تضعيف كيفيت ديده مي) اپي نفرين

يد براي باال بردن كيفيت نامحتمل است و باROSCميلي متر جيوه باشد ، برقراري  10كمتر از 

CPR تالش نمود.  

كمك كننده نيست، اما اضافه كردن يك  ROSCبراي رديابي  CPRاستفاده از پالس اكسي متري در طول  �

waveform plethysmograph بعد از برقراري  روي پالس اكسي متري مي تواند اين مشكل را حل كند ؛

ROSC استفاده از . ، پالس اكسي متر براي رديابي اكسيژناسيون مفيد مي باشدABG  نيز حينCPR  تابحال

 .فايده روشني نداشته است 

ه نمي در هيچ شرايطي و با هيچ روشي مؤثر نبوده است و توصي آسيستولدر  پيس ميكركارگذري  �

 .شود 

صورت گرفته است در  جلوي چشمكه  براي موارد تاكي آريتمي بطني 1ضربه پره كورديالاستفاده از  �

 CPRصورتي كه دفيبريالتور در دسترس نباشد توصيه مي شود ؛ براي موارد آسيستول و نيز براي يك 

كافي نمي  percussion pacingتيپيك شواهد براي توصيه جهت استفاده از ضربه پره كورديال و 

 .باشد 

زياد استفاده مي شود ؛ ناپايدار يعني قرار داشتن در خطر 3عالمتدارو 2ناپايداردر آريتمي ها از دو واژه  �

 فوري مثل نارسايي حاد يك عضو حياتي يا نزديك به ايست قلبي ، و عالمتدار يعني مثأل داشتن تپش

در دقيقه را ناپايدار  140مثال اينكه بيمار شوك سپتيك با تاكي كاردي سينوسي . قلب يا تنگي نفس 

 .حساب مي كنيم 

در تصميم گيري براي نحوه درمان آريتمي بايد توجه كرد كه آريتمي مكانيسم اوليه ناپايداري است يا  �

ولميك يا سپتيك ؛ در موارد آريتمي يك مكانيسم جبراني مثأل در پاسخ به هيپوكسي يا شوك هيپو

در كل ، تاكي آريتمي هاي سينوسي . هاي جبراني به ندرت درمانهايي مثل كارديوورژن مؤثر هستند 

 .بيشتر ثانويه و جبراني هستند 

                                                           

١ - precordial thump 

٢ - unstable 

٣ - symptomatic 



ياري ، ناراحتي ايسكميك قفسه سينه ، عاليم هيپوتانسيون ، كاهش هوش( برادي كاردي با ناپايداريدر  �

درمان اوليه ) نارسايي حاد قلبي ، و عاليم شوك كه با تصحيح راه هوايي و تنفس اصالح نمي شوند

در مراحل بعدي قرار دارند و  پيس ميكر پوستيو ) دوپامين و اپي نفرين(است ؛ بتا آگونيستها  آتروپين

  . وريدي را آماده كرد تا در صورت نياز از آن استفاده شود در حين انجام آنها بايد وسايل پيس 

منظم يا نامنظم ،  QRSباريك يا پهن بودن : ، بايد به چند مسأله توجه كنيم  تاكي كاردي پايداردر  �

 .هاي پهنQRSمونومورف يا پلي مورف بودن ، و  بودن ريتم

است ، بنابراين اقدام اوليه در برادي كاردي  برادي كارديعلتي شايع در بسياري از موارد  هيپوكسمي �

 .شباع اكسيژن شرياني است توجه به تنفس بيمار و ا

 درمان برادي كاردي

بايد تعيين شود كه علت عاليم بيمار خود برادي كاردي است و يا اينكه برادي كاردي به همراه ساير  �

بسياري از برادي كاردي ها به درمان نياز ندارند . عاليم در نتيجه يك عامل زمينه اي ايجاد شده است 

 .بايد سريعأ درمان شوند ) حاد MIدر  2موبيتز مثل بلوك (، اما آنهاييكه با خطر فوري همراهند 

و نه كمتر از ان ، (ميلي گرمي  5/0اين دارو با دوزهاي . درمان اوليه برادي كاردي هاست  آتروپين �

آتروپين در . ميلي گرم  3تجويز مي شود تا حداكثر ) چون ممكنست برادي كاردي پارادوكس ايجاد كند

نبايد  3و بلوك درجه  2و نيز در بلوك موبيتز ) صب واگ ندارندچون ع(قلبهاي پيوندي مؤثر نيست 

 و نيز بتا اگونيستها استفاده نمود) TCP(استفاده شود ؛ در اين موارد بايد از پيس پوستي 

ند در صورت عدم درمان به با اينكه داروهاي خط اول نيست دوپامين، اپي نفرين، و ايزوپروترنول   �

ميكروگرم در  2 - 10دوپامين با دوز . آتروپين و در حين انتظار براي پيس ميكرپوستي انديكاسيون دارند

اپي نفرين و ايزوپروترنول .  جه به پاسخ بيمار تيتره مي گردد كيلوگرم در دقيقه شروع مي شود و با تو

 . وند ميكروگرم در دقيقه شروع مي ش 2 - 10هم  با دوز 

  درمان تاكي كارديا

،  AF، سينوسيتاكي كاردي : به ترتيب شيوع عبارتند از  تاكي كاردي با كمپلكس باريكانواع  �

Atrial Flutter  ،AV nodal reentry  ،Accessory pathway mediated Tachycardia  ،

Atrial tachycardia  ،MAT به ندرت در بالغين ديده مي شود( ، و تاكي كاردي جانكشنال . ( 

 VT  ،VF ،SVT with: به ترتيب شيوع عبارتند از  تاكي كاردي با كمپلكس پهنانواع  �

aberrancy  ، preexcited tachycardias(WPW syndromes)   و ،ventricular paced 

rhythms  . 



هستند ؛ گاهي فالتر نيز  MATو يا  AFتاكي كاردي هاي با كمپلكسهاي باريك به احتمال زياد  �

 . نامنظم مي شود 

ه تنفس و اشباع و ب در تاكي كاردي نيز مثل برادي كاردي اول بايد هيپوكسمي را مد نظر قرار دهيم �

انجام الكتروكارديوگرافي خوب است ، ولي نبايد كارديوورژن را در مواردي كه . اكسيژن بيمار توجه كنيم 

 .انديكاسيون دارد به تعويق بيندازد 

اگر تاكي كاردي و عاليم آن بعد از تجويز اكسيژن و برقراري راه هوايي و تنفس بيمار باقي ماند ، بايد   �

. اكي كاردي خود عامل ايجاد عاليم است و يا عالمتي از يك نقص زمينه اي مي باشد توجه كرد كه ت

اگر بيمار عاليم ناپايداري دارد و به نظر مي رسد كه تاكي كاردي عامل اوليه مي باشد ، كارديوورژن 

علت  يتاكي كاردبا عملكرد بطني خوب ، بعيد است كه  150فوري انديكاسيون دارد ، اما در ريتهاي زير 

در صورتي كه بيمار ) reentryو يا  SVT(در موارد تاكي كاردي كمپلكس باريك و منظم . اوليه باشد 

 .تزريق كرد  هيپوتانسيو نباشد مي توان حين آماده سازي براي كارديوورژن ، آدنوزين

مونومورف ناپايدار بايد كارديوورژن سينكرونايز شده  VTو فالتر ناپايدار، و  AFناپايدار،  SVTبراي  �

. تفاده كرداگر به هر دليلي سينكرونايز كردن ممكن نشود، بايد از دفيبريالسيون با دوز باال اس. انجام داد

ژول است و دوز  SVT 50ژول و براي فالتر و  AF 200 - 120دوز شروع باي فازيك براي كارديوورژن 

مونومورف نيز دوز شروع باي فازيك و  VTبراي . باشد ژول مي 200شروع كارديوورژن مونوفازيك نيز 

خ به صورت پلكاني باال تمام اين دوزها را مي توان درصورت عدم پاس. ژول مي باشد  100مونوفازيك 

  . برد 

اگر شك داشتيم كه . پاسخ نمي دهند  كارديوورژنرا بايد دفيبريله نمود چون به  پلي مورفريتمهاي  �

ريتم مونومورف است يا پلي مورف و بيمار ناپايدار مي باشد نبايد به خاطر  آناليز دقيقتر 

 .انجام داد  دفيبريالسيونريتم وقت ازدست داد و بايد 

ميلي ليتر  20ميلي گرم وريدي سريع به همراه  6 آدنوزينبه مانورهاي واگ پاسخ نداد ،  PSVTاگر  �

دقيقه پاسخ به وجود نيامد دوز دوبرابر مي  1 -2شود ، و اگر بعد از  نرمال سالين به دنبال آن تزريق مي

در  WPWدر تمام بيماراني كه احتمال ) . و يكبار ديگر نيز يعني براي بار سوم قابل تكرار است(شود 

آنها وجود دارد بايد قبل از تزريق آدنوزين تمهيدات كارديوورژنو دفيبريالسيون وجود داشته باشد تا در 

. به دنبال تزريق آدنوزين ، سريعأ به كار گرفته شود VFبا پاسخ بطني سريع و يا  AFت ايجاد صور

ها مثل فيبريالسيون و فالتر دهليزي اثر درماني ندارد و ممكنست فقط كمي  SVTآدنوزين در ساير 

  . ايجاد كند  VFممكنست  pre excited AFريت را كندتر كند و در 



آدنوزين ممكنست در افرادي كه سطح خوني بااليي از تئوفيلين، كافئين، و تئوبرومين دارند به دوزهاي باالتري  �

ريدامول ، قلبهاي پيوندي، و نيز در آنهاييكه مسير كنندگان كاربامازپين يا دي پينياز داشته باشد؛ در مصرف

عوارض آدنوزين گذرا هستند و شامل گرگرفتگي، تنگي . شودميلي گرم مي 3وريدي مركزي دارند، دوز اوليه 

  .آدنوزين در آسم كنتراانديكه است. شوندنفس، و ناراحتي قفسه سينه مي

مطرح شده، VTو ناپايدار است بايد تشخيص  مي شود تاكي كاردي كمپلكس پهندر هر بيماري كه دچار  �

حين مانيتورينگ و عدم دسترسي فوري به VTو يا پره كورديال تامپ در موارد ايجاد ( كارديوورژن فوري 

ليدي  12توان قبل از مداخله الكتروكارديوگرام در صورتي كه بيمار پايدار است، مي. صورت گيرد) وورژنكاردي

  . گرفت و مشاوره قلب انجام داد

در بيماركه پايدار است و تاكي كاردي كمپلكس پهن منظم مونومورف دارد ، مي توان براي تشخيص  �

PSVT  ازVT  مكنست باعث ايجاد استفاده از آدنوزين در شرايطي غير از اين م. از آدنوزين استفاده كرد

VF  شود .  

تشخيص داده مي شوند مي توان از آميودارون ، پروكاين آميد ، و يا  VTبراي مواردي كه پايدار هستند و  �

به كار ) CHFو نيز پروكاين آميد را در موارد (طوالني  QTدو داروي دوم را نبايد در موارد . سوتالول استفاده كرد 

و نه تزريق (تجويز شد و مؤثر نبود ، قدم بعدي يا كارديوورژن است و يا مشاوره قلب  اگر يكي از اين داروها. برد 

در مواردي كه اين داروها در دسترس نيستند مي توان از داروي خط دوم يعني ليدوكايين با ) . يك داروي ديگر

كرد كه البته اثربخشي آن  ميلي گرم در دقيقه استفاده 1 - 4ميلي گرم در كيلوگرم و انفوزيون  1 - 5/1دوز اوليه 

  . كمتر است 

 

كه تاليف  ياحيا قلبي و ريو دستورالعمل جديد ترجمه و تلخيصبيشتر و جامع تر به كتاب  اطالعاتبراي 

اميداوارم اين  .اده شده استدرمان تاكي كاردي و برادي كاردي به طور كامل توضيح د اينجانب ميباشد مراجعه شود  نحوه

  كتابچه مورد توجه همكاران گرامي بخش درمان قرار گرفته شده باشد

كه در اين كتاب  ياحيا قلبي و ريو دستورالعمل جديد ترجمه و تلخيصالزم به ذكر است براي تهيه كتاب 

سعي شده مطالب عملياتي و كاربردي گنجاده شود  مي توانيد به كتابفروشي پاپيروس يا با شماره 

فصل به بياني شيوا و روان مي باشد و  9ارتباط برقرار كنيد اين كتاب شامل   09139456897تماس 

  .شده است آوردهدر آخر كتاب الگوريتم ها هم به صورت فارسي و انگليسي 

 


