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 :مقدمه 

 

هنگام تولد، برای شروع تنفس به میزان اندکی کمک نیاز دارند. کمتر از یک درصد نیز نیاز به اقدامات از نوزادان  %10تقریباً 

در احیا ساده است. از باز و تمیز بودن راه  "ABC "گسترده احیا برای ادامه حیات خواهند داشت.برقراری شاخصهای 

چه خودبخودی و په با کمک برقرار است. از   Breathingاطمینان حاصل کنید. مطمین شوید که تنفس Airwayهوایی

 یقین حاصل کنید. Circulationقابل قبول بودن گردش خون اکسیژنه 

 
                         

 در احیا: ABCشاخصه های 

(Airway)  : راههای هوایی و تمیز کردنسر و گردن وضعیت دادن 

(Breathing)   :تحریک تنفس 

(Circulation)  : برقراری جریان خون مناسب 

 

 

 

 

 ارزیابی نیاز نوزادان به احیا   -    

 گرم نگهداشتن نوزادان   -    

 و وضعیت دادن نوزادان نتنفسی نوزادا راه های هوایی، خشک کردن و تحریکدادن ،تمیزکردن  وضعیت  - :اقدامات اولیه احیا

 تجویز اکسیژن در صورت نیاز   -

 تحویه کمکی با فشار مثبت -                                                  

 

 اری در داخل تراشهذلوله گ  -                            

 فشردن قفسه سینه  -   :اقدامات پیشرفته احیا

 تجویز دارو  - 
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 : (  (Airway)راه هوایی یا) Aخانه 

این امر می تواند با پوشاندن نوزاد در یک حوله و قرار دادن او در تماس پوستی با مادر  احیا است نوزاد را گرم نگهداریدحاوی گام های نخستین 

نوزاد منفی بود آنگاه  اما اگر پاسخ به سه سوال) آیا نوزاد ترم متولد شده است؟ آیا تنفس یا گریه دارد؟ آیا تون عضالنی خوب است؟ ( ، فراهم شود. 

سر نوزاد را طوری قرار دهید که راه تنفس باز باشد. در صورت لزوم راه هوایی را پاک نمایید. پاک  .(قرار داده شودوارمر تابشیروی تخت احیا )باید 

باز  تنفس را تحریک کنید و سر را در وضعیتی قرار دهید که راه تنفس شد.ابتدا دهان و سپس بینی می باکردن راه هوایی می تواند شامل ساکشن 

 نوزاد باید به پشت یا کنار خوابانده شود) وضعیت بو کشیدن(.. شود، راه هوایی نوزاد را با کمی کشیدن سر به عقب باز کنید 

 

شود.ارزیابی تنفس های  ثانیه 30ارزیابی نوزاد در مسیر مداخالت اولیه نباید بیشتر از  : ((Airway)راه هوایی یا) Aارزیابی اثر گذاری خانه 

در سمت  Bفورا خانه دارد  ضربه در دقیقه  100نوزاد و تعداد ضربان قلب باید همزمان صورت گیرد.اگر تنفس ندارد )آپنه( یا ضربان قلب کمتر از 

 د.یبروپیش در سمت راست   Bباید به سوی خانه یا تنفس نوزاد سخت است پایداری دارد سیانوز اگر .در نظر بگیریدرا چپ 

 

 وتحریک واگ  کن است سببممشدید یا عمیق نباشد .تحریک بخش خلفی حلق ب باشید خیلی قمرا کاتتردر هنکام ساکشن با  :1نکته 

 ر برای پاک کردن ترشحات کافی است.معموال ساکشن مختصر با پوا برادیکاردی شدید و آپنه شود.

 

 : فرق آپنه اولیه و ثانویه :2نکته 

شروع به تنفس بکند در مرحله آپنه اولیه است و اگر بالفاصله تنفس نکند در آپنه ثانویه است و باید لمسی چنانچه نوزاد بالفاصله بعد از تحریک 

هرگومه اختالل در تامین اکسیژن یا جریان خون جفتی، دردهای زایمانی یا روند زایمان باعث تضعیف نوزاد یا جنین  حمایت تنفسی شروع شود.

تضعیف شده در حوالی زایمان ابتدا دوره ای از تنفس های سریع را نشان میدهد و بدنبال آن آپنه اولیه)توقف تنفس یا تنفس های  خواهد شد. نوزاد

می پیوندد که درآپنه اولیه هرگونه تحریک مانند خشک کردن یا ضربه زدن به کف پا باعث برقراری تنفس خواهد شد.اما  سطحی و منقطع( بوقوع

دچار آپنه ثانویه  gaspingریوی)محرومیت از اکسیژن( ادامه یابد ، نوزاد بدنبال دوره کوتاهی از تنفسهای -اگر در طی آپنه اولیه تضعیف قلبی

 حالت نیاز به تهویه کمکی است.خواهد شد که در این 

 

اگر در زمان ساکشن برادی کاردی رخ دهد ساکشن را متوقف و ارزیابی ضربان قلب را انجام دهید.ساکشن عالوه بر پاک کردن راه هوایی   : 3نکته 

 .نوزادان  برای شروع تنفس کافیست و باز کردن مسیر هوا به داخل ریه ها، درجاتی از تحریک را نیز ایجاد میکند که در برخی از

 

 

 

 

 

 

 

 

د ساکشن کردن نبای

ثانیه  3_5بیشتر از 

 طول بکشد

، جهت تحریک تنفسی

نوزاد را تکان شدید 

زیرا موجب ندهید 

 آسیب جدی میشود
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 ؟به تنفس نوزاد کمک میکنددیگری روش های تحریکی  هچ :4نکته 

 اضافی می تواند اندکی تحریک تنفسی ایجاد کند.تحریک لمسی ، اگر نوزاد تنفس مؤثر ندارد

 تنه و اندام های نوزاد. ،ش مالیم پشت لما پا ؛کف  ضربه زدن با دست یا تلنگر زدن به  :روش درست تحریک لمسی اضافی

  

یه با فشار مثبت تهو ، پایدار. برای آپنه شود ارزشمند می ک زماناز دست دادن ی سببدامه تحریک لمسی در نوزادی که نفس نمیکشد ا : 5نکته

 .دهیدانجام  را

 

 : ((Breathing))تنفس یا Bخانه 

اگر نوزاد تنفس  .به تنفس نوزاد کمک کنید  (PPV)ضربه در دقیقه می باشد با تهویه با فشار مثبت  100زیر قلب یا ضربان  داگر نوزاد آپنه دار

 فراهم کنید، (CPAP)تنفسی پایدار می باشد توصیه می شود برای نوزاد به وسیله ماسک یک فشار مثبت مداوم  سدیستردارد ولی دارای 

 استفاده کنید. اکسیمتر باید از ، ت نیاز به اکسیژنهج CPAPیا  PPVاست، در صورت برقراری  پره ترممخصوصاً اگر نوزاد 

 

 ویههدوباره از نظر مناسب بودن تو یا تجویز اکسیژن مکمل، نوزاد را CPAP مؤثر،PPV ثانیه از 30تقریباً بعد از  :Bارزیابی اثرگذاری خانه 

ضربه در دقیقه افزایش خواهد یافت .  100ضربان قلب به باالتراز  ،ارزیابی کنید چرا که تقریباً در تمامی موارد با کار بری مناسب در تکنیک تهویه

ضربان  صدای شنیدن با از گوشی پزشک برای شنیدن ضربان قلب استفاده کنید. بروید. C قه است به خانه ضربه در دقی 60اگر ضربان قلب کمتراز

کناره مچ وکف  ،پروپ پالس اکسی متر در نوزادان گذاشتن بهترین محل قلب یا لمس نبض آهسته روی میز ضربه بزنید تا دیگران نیز بشنوند.

 دست بخصوص دست راست است.

 

 

 

 روش های تجویز جریان آزاد اکسیژن:

 ماسک اکسیژن روی صورت 

  قرار گیرد که نزدیک دهان یا بینی سیپ تیماسک وصل شده با یک بگ وابسته به جریان یا دستگاه احیای                . 

 نیمه بسته نگهداشتن دست نزدیک دهان و بینی دست یانوزاد و با حالت فنجانی درآوردن نزدیک صورت  اکسیژن  کتتراستفاده از 

  

 ماسک مناسب:ویژگیهای 

 اندازه ماسک باتوجه به ترم یا پره ترم بودن نوزاد باشد اگر کوچک باشد باعث مسدود شدن بینی  -ماسک به خوبی روی صورت قرار گیرد

. ه را بپوشاندبگونه ای قرار گیرد که بینی و دهان و نوک چانماسک باید . می شود و اگر ماسک بزرگ باشد آسیب چشمی ایجاد می کند

روی صورت  ،نشانه و یا وسط برروی لبه آن ،انگشتان شستمعموال توسط حلقه کردن  .دهان و بینی را بپوشاندو بعد  چانه بهتر است اول

 درحالیکه انگشت حلقه و پنجم چانه را به جلو میکشد تا راه هوایی باز باقی بماند.  نوزاد نگه داشته شود

  

 10ثانیه ضربدر  6قلب درشمارش ضربان 
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 درصورتیکه تهویه با فشار مثبت یا ماسک بیش از چند دقیقه طول بکشد، آیا اقدام دیگری الزم است؟ 

معدی تثبیت شود جهت تخلیه  –ک نیاز دارند باید یک لوله دهانی ه به تهویه با فشار مثبت توسط ماسدر نوزادانی که به مدت بیش از چند دقیق

 ترشحات معده را افزایش می دهد.آسپیراسیون آن ، چون گازی که وارد معده شود خطر گاز معده و محتویات

 گزیفوئید و نافاندازه لوله از پل بینی تا الله گوش و از آنجا تا نقطه ما بین زائده  :OGT  معدی –دهانی  محل مناسب لوله

 اصطالحات مهم:  : 1نکته

 PEEPفشار مثبت انتهای بار دمی =  ؛ CPAPمداوم راه های هوایی =مثبت ؛ فشار PPV؛ تهویه با فشار مثبت =  PIPحداکثر فشار دمی =       

سرعتهای باالتر تهویه ، اغلب باعث  دهید.بار در دقیقه یا کمی آهسته تر به نوزاد تنفس  60تا  40در مراحل اولیه احیا باید تعداد  :2نکته 

 تنفسهای غیرموثرتر  می شود و باید اجتناب شود.

 سانتیمتر آب می باشد. 40-30موقع استفاده از بگ خود مستع شونده فشار در حدود :  3نکته

 یعنی اول ساکشن دهان و بعد بینی MN  ساکشن: 4نکته 

باشد اگر روبه بهبود باشد اکسیژن را تنظیم می کنیم اما اگر ضربان قلب رو به بهبود نباشد  100و  60در صورتی که ضربان قلب ما بین  :5نکته 

 بگیرید. را انجام می دهیم و اگر بهتر نشد ، لوله گذاری تراشه را در نظر MRSOPAمراحل 

 M  تنظیم ماسک       

 R  صالح وضعیت راه هواییا   

 Sساکشن دهان و بینی     

 Oباز کردن دهان            

 Pافزایش فشار            

 Aراه هوایی دیگر            

 

 

 لوله گذاری داخل تراشه ممکن است در هر زمانی از عملیات احیا ضرورت پیدا کند.                         

 

 وسایل الزم جهت لوله گذاری داخل تراشه:

(شماره صفر )نوزاد نارس( و دو صفر )نوزاد فوق العاده ترمتیغه شماره یک )نوزاد -2 الرنگوسکوپ همراه با ست باتری و المپ اضافی -1

تجهیزات -co2   6مونیتور یا آشکارساز -5    استیلت-4           میلیمتر 4-5/3، 3-5/2لوله هایی با قطر داخلی -3  نارس(

مکنده )آسپیراتور( -10      راه هوایی دهانی-9       قیچی-8      نوار چسب-F5 ، F6،    F8 7)برای ساکشن حلق(، 10Fساکشن با کتتر 

راه -14پالسی اکسی متر و پروپ نوزادی  -13 وسایل تهویه با فشار مثبت -12 گوشی پزشکی )با سرمخصوص نوزاد(-11 مکونیوم

 سی سی 5( با یک سرنگ 1هوایی ماسک حنجره ای )شماره

 

  تأخیر در تهویه ممکن است باعث طوالنی تر شدن هیپوکسمی گردد. :1نکته 

 لذا آماده کردن وسایل لوله گذاری از قبل حائز اهمیت است            
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 :   اندازه تقریبی لوله تراشه براساس وزن نوزاد تخمین زده می شود

اندازه لوله )قطر 

 داخلی به میلی متر(

حاملگی سن  وزن به گرم

 به هفته

 28زیر 1000زیر 5/2

3 2000-1000 28-34 

5/3 3000-2000 38-34 

 38باالتر از 3000باالتراز 5/3-4

 

ثانیه موفق به لوله گداری  20ثانیه برای لوله گذاری صرف کنیم. اگر در مدت  20در طی لوله گذاری احیا را قطع می کنیم نباید بیشتر از : 2نکته 

 کنیم. دوباره اقدام می ،پس از تثبیت نوزادنشدیم الرنگوسکوپ را بیرون کشیده و با بگ و ماسک تهویه می کنیم و 

 

 :  وضعیت صحیح برای لوله گذاری :3نکته 

 حالت بو کشیدن() های نوزاد قرار گیرد. شانهدارد. بهتر است که پارچه تاخورده زیر اکستانسیون سر در وضعیت خط وسط و گردن مختصری   

 

 شوید؟ چگونه از داخل تراشه بودن آن مطمئن

مشاهده عبور لوله از بین طناب های صوتی ،مشاهده حرکت قفسه سینه در حین اعمال تهویه با فشار مثبت وشنیدن صداهای ریوی همگی نشانه 

 روش های اصلی تعیین محل لوله تراشه می باشند CO2های وجود لوله تراشه در نای هستند.افزایش ضربان قلب و نمایش وجود 

 

 باشد باید مورد زیر را مشاهده کنید:اگر لوله در مکان صحیح 

 بهبود ضربان قلب وsaturation                                          

  عدم اتساع معده در حین تهویه 

     حرکت متقارن قفسه سینه با هر تنفس                                           

 وجود بخار آب در قسمت داخلی لوله در حین بازدم 

 صداهای ریوی قابل سمع در هر دو ریه و عدم  وجود یا کاهش آنها به روی معده 

 

 سانتی متر 6وزن +   :  لب فوقانی نوزاد بر حسب کیلوگرم وزن طول تخمینی لوله تراشه از نوک لوله تراشه تا

 

عمق فروبردن سانتی  kgrوزن 

 متر از لب فوقانی

1 7 

2 8 

3 9 

4 10 



10 
 

 

 :((Circulation) )جریان خون یا  Cخانه 

بار در دقیقه دارد، احتماال سطح اکسیژن خونی  60ثانیه تهویه با فشار مثبت، هنوز ضربان قلب کمتر از  30رغم تحریک تنفسی ویزمانیکه نوزاد عل

اکسیژنه به قلب و بسیار پایین بوده و اسیدوز قابل توجهی دارد. در نتیجه عملکرد میوکارد کاهش یافته وقلب قادر به انقباض موثر جهت پمپاژ خون 

ریه ها بطور همزمان خون را بطور نیاز داریم عالوه بر تهویه  ناسیون موثر میوکارد جهت ایجاد عملکرد خود بخودی کافی،باشد. برای اکسیژ مغز نمی

مکانیکی از طریق قلب پمپاژ کنیم لذا فشردن قفسه سینه انجام میشود.با فشردن قفسه سینه حمایت خود از گردش خون را عملیاتی کنید. به 

توصیه می شود درصورتی که قبالً نوزاد لوله گذاری داخل تراشه نشده است وی را لوله  ،و فشردن قفسه سینه PPVتسهیل و هماهنگی در  منظور

فشردن قفسه سینه هنگامی ارزش دارد که همزمان با آن تهویه ریه ها صورت بگیرد بنابراین وجود دو نفر برای فشردن قفسه سینه و  گذاری کنید.

کند یا  فیکسفردی که تهویه کمکی را انجام می دهد در کنار سر نوزاد قرار می گیرد تا بتواند ماسک را روی صورت  تهویه کمکی الزم است.ادامه 

 تجویز داروها می باشد. -رگ گیری –وظیفه اعضای دیگر اطمینان از عملکرد صحیح اکسی متر  حرکات قفسه سینه را مشاهده کند.

 

 : Cارزیابی خانه 

 60اگر علی رغم تهویه و فشردن سینه ،ضربان قلب همچنان زیر  .نوزاد را دوباره ارزیابی کنید PPV بعد از اجرایی کردن فشردن قفسه سینه و

 را بکار ببندید. Dضربه در دقیقه باقی مانده بود ، نکات خانه

 

 :دو روش مختلف برای فشردن قفسه سینه

 1- روش شست   

سوم تحتانی استخوان جناغ دارد می شود. این ناحیه شامل حد فاصل زائده گزیفوئید وخطی است که بین دو نوک  در روش شست، فشار بر یک

درحالیکه دستان قفسه سینه را حلقه زده و انگشتان ستون مهره را حمایت میکند ، از دو انگشت شست برای فشردن  پستان کشیده می شود.

در کنار هم یا روی هم میتوان قرار گیرد. شست روی جناغ فشار وارد میکند در محل بند اول خم میشود  استخوان جناغ استفاده میشود. دو انگشت

 ید وارد نشود.یمراقب باشید فشار مستقیما به زایده گزیفو .فشار باید عمودی باشد

 2-  روش دو انگشتی  

فشردن جناغ بکار میرود و دست دیگر پشت انگشتی،  نوک انگشت میانی و اشاره یا حلقه یک دست،  برای  2در روش 

 نوزاد قرار می گیرد. در حال فشردن فقط نوک دو انگشت باید روی قفسه سینه باشد.

 

میتوان فشار یکسانی ایجاد ی، در روش شستکنترل بهتر عمق فشردن -1  :یانگشت 2روش شست نسبت به ارجحیت علت  نکته :

 روش دو انگشتیامکان ایجاد فشار سیستولی و خون رسانی شریان کرونری بهتر  -2. کرد 

 

 گردن به عقب  مختصر اکستانسیون ، برای حمایت از پشت : ایجاد یک پشتیبان محکموضعیت نوزاد -                                          

 خصوصیات مشترک     

 : محل فشار ،عمق و سرعت فشار دادنقفسه سینهفشردن  -فشردن قفسه سینه        دو روش
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 کنید؟ هماهنگ می چگونه آنرا با تهویهفشردن قفسه سینه را به چه تعداد اعمال کرده و 

فشردن قفسه سینه باید همیشه همراه با تهویه همراه با  CPRدرحین  بار در دقیقه باشد. 60تا  40سرعت تهویه بدون فشردن قفسه سینه باید 

یکبار تهویه بعد سه بار  کاهد. فشار مثبت باشد ولی از اعمال فشار و تهویه بطور همزمان خودداری نمایید زیرا اعمال یکی از کارایی دیگر را می

 در دقیقه اعمال شود. بار فشردن قفسه سینه 90تنفس و  30جمعا بطوریکه  صورت گیردقفسه سینه فشردن 

 

 ریتم فشردن قفسه سینه همراه با تهویه

 نفس  –و  –سه  -و –دو  -و  –یک و - نفس  -و  –و سه  –و دو  –یک 

 (نفس  و ) هنگامی که می گویید و( و-و( )سه-و( )دو-هنگامیکه دست خودرا برای وارد آوردن فشار بر قفسه سینه حرکت میدهید بگویید )یک

فی تهویه کا تا ندهید و انگشتان را از محل فشردن بر ندارید اما مطمعن شوید که به اندازه کافی فشار انگشت را کم می کنیدبر قفسه سینه فشار 

فردی که فشردن قفسه سینه را انجام می دهد با صدای  بگ را آزاد کنید. وو در هنگام  بگ را فشار دهید (نفس )درهنگام گفتن  .ریه انجام گیرد

که  است ثانیه مؤثر بودن اعمال خود را ارزیابی کنید. مطالعات نشان داده 30اگر چه قبالً گفته شدکه هر و سه... را اعالم میکند. -و دو –بلند یک 

بنابراین قبل از مکث  . اتفاق می افتد فشردن قفسه سینهاز یک دقیقه بعد شروع بازگشت گردش خون خودبه خودی بعد از یک دقیقه یا بیشتر

اگر  د تا هماهنگی خوب بین تهویه و فشردن قفسه سینه برقرار شود.یثانیه منتظر بمان 60تا  45 حداقل  کوتاه جهت ارزیابی تعداد ضربان قلب

با  PPV ولی توانید ماساژ قفسه سینه را متوقف کنیدبرسد در حالیکه فشردن قفسه سینه در حال انجام است می  60تعداد ضربان قلب باالی 

و ضربه در دقیقه برسد  100وقتی تعداد ضربان قلب باالی  چون برون ده قلبی احتماال کافی است. ادامه دهیدرا  دقیقه درتنفس 60تا  40سرعت 

 را بتدریج کاهش دهید. PPV د  باید سرعت و فشارشروع کن د تنفس خود به خودی رانوزا

 

 ( (: drug) دارو )  Dخانه 

 درحالیکه به تهویه با فشار مثبت و فشردن قفسه سینه ادامه می دهید، اپی نفرین تجویز کنید.

 

  در حالیکه حداقل یک نفر برای انجام اقدامات هماهنگ تهویه با فشار مثبت و یک نفر برای فشردن قفسه سینه الزم است نفر سوم و یا شاید

 وریدی و نیز تجویز داخل وریدی داروها نیاز خواهد بود.نفر چهارم برای برقراری راه داخل 

 ، راه برای دسترسی به فضای داخل وریدی در نوزادان است. دردسترس ترین و مستقیم ترین ورید نافی سریعترین 

  دارد.  وجود اشه و راه داخل استخوانی نیز مثل لوله تربرای تجویز دارو دیگر  راههای جایگزینالبته 

 .اپی نفرین اولین داروی انتخابی است 

  ،60تا 45و حداقل  (ترجیحاً پس از لوله گذاری داخل تراشه )ثروثانیه تهویه با فشار مثبت م 30وقتی اندیکاسیون دارد که نوزاد پس از دارو 

 باقی بماند. 60زیر  شثانیه فشردن قفسه سینه هماهنگ با تهویه مؤثر ،ضربان قلب

 ین یانقباض عروق محیطی می شود. که از این راه با افزایش جریان خون شرا قباضات قلبی را افزایش داده و سبباپی نفرین قدرت و تعداد ان

 د الزم جهت تولید انرژی برای عملکرد میوکارد را فراهم می نماید.و مغز و رساندن اکسیژن به قلب مواکرونر قلب 

 عضالت قلب را افزایش خواهد داد که در صورت در کاری و مصرف اکسیژن چون بار اپی نفرین پیش از برقراری تهویه مناسب تجویز نمی شود

 .باعث آسیب میوکارد شوددسترس نبودن اکسیژن ممکن است 
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 چگونه باید اپی نفرین را آماده کرد و چقدر باید تجویز شود؟

 آن باید در احیا نوزاد به کار برده شود. 10000/1اپی نفرین در دو غلظت وجود دارد، فقط غلظت 

 (درنظر گرفته شود. 1تا  ml/kg 5/0فقط وقتی که از راه تراشه تزریق می شود ) 10000/1از غلظت  3/0تا  ml/kg 1/0دوز تزریق توصیه شده 

  تا حد امکان –سریعتر   =سرعت تزریق توصیه شده 

 

 

  دقیقه همان دوز را  5تا  3ضربه در دقیقه افزایش نیابد شما می توانید هر  60اگر ضربان قلب پس از اولین دوز اپی نفرین به بیش از

 تکرار کنید.

 :دوزهای تکراری باید وریدی تجویز گردد و به عالوه مطمئن شوید که

 قفسه سینه و وجود  صداهای تنفسی دو طرفه مشخص می شود ،خوب است. ت کافی تبادل هوایی که با حرکا 

 .لوله تراشه طی احیا از تراشه جابجا نشده باشد 

  و بخوبی با تهویه هماهنگ است. وهمچنین اگر نوزاد پاسخ  قفسه سینه فشرده می شودخلفی -قدامیقطر  3/1قفسه سینه تا عمق

 در نظر داشته باشید.را  می لباید امکان هیپوو . ن وجود داردخوبه احیا ضعیف داشته و رنگ پریده است، شواهدی به نفع اتالف 

 محلول توصیه شده برای درمان سریع هیپوولمی :

1. N/S  ( %9/0)کلرورسدیم ml/kg 10 

 رینگرالکتات  .2

 منفی o بول قرمز متراکمگل .3

 موارد مصرف افزاینده های حجم در طی احیا:

 .نوزادانی که به احیا پاسخ نمی دهد 

 .عدم بهبودی  و  شامل )رنگ پریدگی ،نبض های ضعیف، ضربان قلب پایین پایدار نوزادانی که به نظر می رسد در شوک باشد

 رغم تالشهای مناسب احیا(خون علی وضعیت گردش

 

 ممنوع می باشد.شده اند، مادر توسط مواد مخدر مصرف به نوزادانی که دچار تضعیف تنفسی ناشی از  مواد مخدر( آنتاگونیستنالوکسان) تزریق 

 .مطمئن ترین روش تجویز داروها راه داخل وریدی است 

در حالیکه فشردن قفسه سینه و تهویه با فشار مثبت را ادامه می دهید،  ضربه در دقیقه باقی بماند ، 60اگر ضربان قلب زیر : Dارزیابی خانه 

 ای نفرین تزریق نمایید.
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 کلی : نکات 

  ضربه در دقیقه مشخص کننده اقدامات بیشتر  60ضربه در دقیقه به طور کلی ضربان قلب زیر  100و 60دو عدد ضربان قلب را بخاطر بسپارید

 و پیشرفته تر احیا است.

  وند احیا، فراتر از خانه ردر  توقف احیا باشد که بطور معمول  ضربه در دقیقه میتواند بیانگر 100قلب باالی ضربانA مگر اینکه  خواهد بود

 .نوزاد  در آپنه باشد ویا ساچورشین بصورت پایداری پایین باشد

  مداخله صورت میگیرد:ارزیابی نوزاد بر اساس شاخص های سه گانه زیر، پس از شروع هر مرحله از یک 

 )رنگ یا ترجیحاً اکسیمتری(ارزیابی سطح اکسیژن در گردش خون  -  ضربان قلب -نفس ت

  بار در دقیقه تعریف میشود. 100تون عضالنی خوب و ضربان قلب باالی  ، با تالشهای تنفسی قوی : نوزاد سرحال 
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