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عالج الٌظن الملثٍ الماتل للصذم

عالج الٌظن الملثٍ غُر الماتل للصذم

الضرتة الثركُة

أسثاب تىلف الملة الوحتولة و الماتلة للعالج

 فرَك اإلًعاش



الٌظن الملثٍ فٍ تىلف الملة 

: َظى قاتم نهظذو انكهرتائً 
ٌانثغًٍُ انرجفا VF 

 ػذٌى انُثض  انثغًٍُانتسرعVT pulseless

:َظى غٍر قاتم نهظذو انكهرتائً 
انالَقثاضٍح Asystole 

 انُشاط انكهرتائً ػذٌى انُثضPulseless Electrical Activity (PEA)

انحاجح إلجراء انظذيح انكهرتائٍح : الفرق الرئُسٍ 

فتح, انتُفس االطغُاػً  وتذتٍر انغرٌق انهىائً ,  انتًسٍذ: اإلجراءات الوشتركة 

انؼُاٌح فً يرحهح, ػالجها  وتحذٌذ أسثاب تىقف انقهة , إػغاء األدرَانٍٍ  وانىرٌذ 

يا تؼذ اإلَؼاش 



تطٌٍُ خشي  رجفاى  Coarse VF

تطٌٍُ ًاعن  رجفاى  Fine VF



Monomorphic ventricular tachycardia                 

Polymorphic ventricular tachycardia
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جىل ثُائً انغىر 200–150طذيح واحذج تشذج 

يتى تؼغى انظذيح ؟؟ 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Defibrillation_Electrode_Position.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/Defib_electrode_placement.png
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جىل ثُائً انغىر  200–150تشذج صذهة أولً  اعظ

( دوراخ  5)نًذج دقٍقتٍٍ (  2–30) انتُفس  واستًر فً إَؼاش انقهة 

تىقف نحظح نًشاهذج انُظى 

:أو انتسرع  انرجفاٌإرا استًرخ حانح 

جىل ثُائً انغىر  200تشذج أعظ صذهة ثاًُة 

( دوراخ  5)نًذج دقٍقتٍٍ (  2–30) انتُفس  واستًر فً إَؼاش انقهة 

تىقف نحظح نًشاهذج انُظى 

:أو انتسرع  انرجفاٌإرا استًرخ حانح 

:تؼذِ يثاشرج  ويهغ تانىرٌذ  1أعظ أدرًالُي 

جىل ثُائً انغىر  200تشذج أعظ صذهة ثالثة 

( دوراخ  5)نًذج دقٍقتٍٍ (  2–30) انتُفس  واستًر فً إَؼاش انقهة 



تىقف نحظح نًشاهذج انُظى 

:تؼذها يثاشرج  ويهغ ورٌذي  300 أهُىداروىأعظ 

جىل ثُائً انغىر  200تشذج أعظ صذهة راتعة 

( دوراخ  5)نًذج دقٍقتٍٍ (  2–30) انتُفس  واستًر فً إَؼاش انقهة 

تىقف نحظح نًشاهذج انُظى 

:أو انتسرع  انرجفاٌإرا استًرخ حانح 

:تؼذِ يثاشرج  ويهغ تانىرٌذ  1أعظ أدرًالُي 

جىل ثُائً انغىر  200تشذج أعظ صذهة خاهسة 

( دوراخ  5)نًذج دقٍقتٍٍ (  2–30) انتُفس  واستًر فً إَؼاش انقهة 

تىقف نحظح نًشاهذج انُظى 

:أو انتسرع  انرجفاٌإرا استًرخ حانح 

أػظ طذيح  تؼذ كم دورج 

( دقائق تقرٌثا  4كم ) أػظ أدرَانٍٍ قثم كم ثاًَ دورج 



:هلخص 
  و تُفس  تًسٍذ,  1طذيح

  و تُفس تًسٍذ,  2طذيح

  ٍٍو تُفس  تًسٍذ,  3طذيح , أدرَان

 ٌو تُفس  تًسٍذ,  4طذيح ,  أيٍىدارو

  ٍٍو تُفس  تًسٍذ,  5طذيح , أدرَان

  و تُفس  تًسٍذ,  6طذيح

  ٍٍو تُفس  تًسٍذ,  7طذيح , أدرَان

  و تُفس  تًسٍذ,  8طذيح

  ٍٍو تُفس  تًسٍذ,  9طذيح , أدرَان

  و تُفس  تًسٍذ,  10طذيح

 ........................................

 .............................

 ........................................

 .............................

 



  قى تجس انُثض : إرا ظهر ًشاط كهرتائٍ هٌتظن:

 و اَتقم نًرحهح انرػاٌح يا تؼذ اإلَؼاش انتًسٍذتىقف ػٍ : فً حال وجىد َثض

 اَتقم إنى خىارزيٍح ػالج انُظى غٍر انقاتم نهظذو : فً حال ػذو وجىد َثض

  لن َظهر أٌ ًشاط كهرتائٍ  وأو انتسرع  انرجفاٌإرا زال(Asystole )اَتقم

إنى خىارزيٍح ػالج انُظى غٍر انقاتم نهظذو 



:الضرتة الثركُة 

  يغ ػذو تىفر جهاز انظذيح هشهىد  وتجري فٍ حال حذوث تىلف للة هرالة

 أػظ ضرتح حادج ػهى انُظف انسفهً نهقض تاستخذاو انحافح انذاخهٍح نقثضح انٍذ

سى ثى أتؼذ قثضح انٍذ يثاشرج  20يٍ ارتفاع     

  انثغًٍُ انرجفاٌتذرجح أقم  وإنى َظى عثٍؼً  انثغًٍُتُجح فً تحىٌم انتسارع 

 غٍر فؼانح تؼذ يرور

ثاٍَح ػهى تىقف 30    

.   انقهة     



Normal ECG 



Asystole



Any rhythm without detectable pulse is “PEA”
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(دوراخ  5) نًذج دقٍقتٍٍ (  2–30) انتُفس  وإَؼاش انقهة 

يهغ ورٌذي  1أعظ أدرًالُي 

( دوراخ  5)نًذج دقٍقتٍٍ (  2–30) انتُفس  واستًر فً إَؼاش انقهة 

تىقف نحظح نًشاهذج انُظى 

:إرا استًر انُظى غٍر انقاتم نهظذو 

XXXXيهغ ورٌذي نًرج واحذج فقظ  3أعظ أتروتُي 

( دوراخ  5)نًذج دقٍقتٍٍ (  2–30) انتُفس  واستًر فً إَؼاش انقهة 

تىقف نحظح نًشاهذج انُظى 

:إرا استًر انُظى غٍر انقاتم نهظذو 

دقائق أي يرج كم دورتٍٍ  4يهغ ورٌذي كم 1أعظ أدرًالُي 

( دوراخ  5)نًذج دقٍقتٍٍ (  2–30) انتُفس  واستًر فً إَؼاش انقهة 

تظرف حسة انُتٍجح   وتىقف نحظح نًشاهذج انُظى 



:هلخص 
 و تُفس  تًسٍذ

  ٍٍأدرَان

 تًسٍذ و تُفس

ٍٍاتروت

و تُفس تًسٍذ

  ٍٍأدرَان

 و تُفس  تًسٍذ

 و تُفس  تًسٍذ

  ٍٍأدرَان

 و تُفس  تًسٍذ

 و تُفس  تًسٍذ

 ........

 ................

 ................

 ........



Reversible Causes

– Hypovolemia

– Hypoxia

– Hydrogen ion (acidosis)

– Hypo-/hyperkalemia

– Hypothermia

– Tension pneumothorax

– Tamponade, cardiac

– Toxins

– Thrombosis, pulmonary

– Thrombosis, coronary



هتً ًتىلف عي اإلًعاش ؟

(تُفس  وَثض ) ػىدج ػالياخ انحٍاج  •

تذوٌ ظهىر أي َظى كهرتائً   Asystole انـدقٍقح يٍ اإلَؼاش نًرٌض  30تؼذ  •

ال ٌحق نُا انتىقف ػٍ اإلَؼاش عانًا هُاك َظى كهرتائً  •

خاطح حاالخ  •



: فرَك اإلًعاش 

أشخاص خثٍرٌٍ  7ٌتأنف يٍ   

  قائذ انفرٌق

  انتُفس االطغُاػً وػٍ تذتٍر انغرٌق انهىائً  يسؤولػضى

  ٌٍانقهثً ٌؼًالٌ تانتُاوب انتًسٍذػٍ  يسؤونٍٍػضى

  انسىائم وإػغاء األدوٌح  وإرسال ػٍُاخ نهًخثر  وػٍ فتح خظ ورٌذي  يسؤولػضى

  انًراقثح  وػٍ وطم جهاز انظذيح  يسؤولػضى

  ػٍ انتىثٍق    يسؤولػضى






