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2020-04-06T10:45:41+07:00 2020-04-06T10:45:41+07:00 bebek general_alomedika ve çocukların resüsitasyonunun ilk tekniği, çocuk üçgeni, pediatrik değerlendirme üçgeni veya pediatrik değerlendirme üçgeni/PAT kullanarak çocuğun durumunu hızlı bir şekilde değerlendirmektir. Bu PAT itibaren solunum güçlüğü,
solunum yetmezliği, şok, solunum durması ve kardiyak arrest, beyin fonksiyon bozukluğu ve diğer sistemik anormallikler koşulları tanıyabilir. PAT 3 elementten oluşur: tonus, çocuğun çevre ile etkileşimi, konforu, çocuğun bakışlarının yönü, çocuğun solunum çabalarının sesi/ağlaması: anormal solunum, anormal vücut
pozisyonu, geri çekilme ve burun solunum dolaşım durumu: soluk, mottling, siyanür, kanama[2,8] Sonraki primer değerlendirme, ikincil değerlendirme ve tersiyer değerlendirme. Primer Değerlendirme Bu primer değerlendirme yapılır: Hava yolları: solunum yolu patentli Solunum: solunum çabası, burun solunumu, dolaşım
geri çekilmesi: nabız değerlendirmesi, gerginlik, cilt rengi, vücut ısısı, kılcal şarj süresi/CRT Sakatlığı: uyarı yöntemi ile nörolojik durumun değeri, ağrıya sözel yanıt, non-response/AVPU veya Glasgow koma ölçeği/GCS Pozlama[2,8] İkincil Değerlendirme Birincil değerlendirme ve hayatı tehdit eden sorunların yönetimi
tamamlandıktan sonra, anamnez ve iddia edilen belirtiler ve belirtiler, alerji varlığı, tedavi verilen, önceki tıbbi geçmişi, son yemek saati ve mevcut durumunuza neden olan olaylar da dahil olmak üzere anamnez ve daha ayrıntılı fizik muayeneleri toplayan ikincil değerlendirmeler yapın. [2.8] Tersiyer değerlendirme, kan
şekeri ve kan gazı analizi, radyoloji testleri ve benzeri çocuk hastalıkları ve koşulları belirlemek gibi laboratuvar testleri gibi tanısal destek testleri içerir. [2.8] Hasta hazırlığı Yardımcılar ve çocuklar için güvenli bir ortam sağlar. Yanıtı değerlendirirken çocuk bilincinin değeri, çocuğun vücudunu birbirine bağlayarak, omzunu
okşayarak veya çocuğun vücudunu sallayarak dır. [2.3] 1 yaşından küçük bir çocuğun en uygun nabız değerlendirmesi brakiyal arteri okşamaktır. Karotis nabız üzerinde 1 yaşından büyük bir çocuğun bilek muayenesi. [2.3] Bebeklerde ve çocuklarda Kalp Masajı yapmak için gerekli araçlar şunlardır: Etkili ventilasyon ve
güvenli defibrilatör sağlamak için torba kapak maskesi, Endotrakeal Laringoskop Tüp şoku yapılabilir bir kalp ritmi olduğunda daha fazla yaşam desteği sağlamak için gereklidir, supraglottik hava yolu cihazları, laringeal maske hava yolları/LMA oksijen tüpleri, emme atımları ve stetoskoplar gibi kalp ritim monitörleri, EKG
doygunluk monitörleri ve EtCO2 (son gelgit karbondioksit)[2,3,5] Kritik durumda, bebeklerin ve çocukların ağırlığını ölçmek genellikle imkansızdır. Bunun için, broselow bant olabilir bebeklerin ve çocukların ağırlıklarını uzunluklarına veya boylarına göre tahmin edebilen bir grafiktir. Broselow Bant önemli bir cihazdır acil
ilacın tam dozu hesaplamaya yardımcı olmak için, sıvı uygulamanın kesin miktarını belirlemek, ve ekipmanın doğru boyutunu seçin, bir laringoskopi veya enddotrakeal tüp boyutu gibi. [14] Hastanın pulmoner kalp tarafından yeniden canlanacak hastanın pozisyonu, kalbin sıkışmasının en uygun olabilmesi için, düz ve sert
bir yüzeyde, sırtın pozisyonudur. Bebeklerde sıkıştırma teknikleri 2 başparmak (işaret parmağı ve orta parmak) kullanabilir. ≤8 olan çocuklarda 1 el tekniğini, çocuklarda &gt; 8 yaş 2 manuel teknik kullanabilirler. Göğüs kompresyonu yapan sağlık memuru, göğsünde yeterince gerginlik elde etmek için yeterince yüksek bir
konumda olmalıdır, böylece göğsünü sıkıştırmak için adekuat ağırlığını kullanabilir. Bebeklerde, parmakların gücü torasik adekuat sıkıştırmak için kullanılır. [2.9] Avrupa Resüsitasyon Konseyi (ERC) kapsamındaki bebekler ve çocuklar için CPR prosedürleri A-B-C sırasına göre yürütülmektedir. Amerikan Kalp Derneği
(AHA) C-A-B sınıfaları. A'nın solunum yolu/solunum yolu olduğu yerde, B nefes almak/nefes almak, C ise dolaşım/göğüs kompresyonudur. ERC 2015 Temel Pediatrik Yaşam Desteği RcT'ye göre bebek ve çocuklarda Temel Resüsitasyon aşağıdaki gibidir: Hasta bilinçsiz/tepkisiz ise, yardım isteyin, çocuk normal nefes
almıyorsa hava yollarını açın, 5 solunum yardımı Yaşam belirtisi olmadığında, göğüs kompresyonu 15x yapın, sonra 2 solunum yardımı yapın 15x göğüs kompresyonu takip kalp durması ekibi veya pediatrik yaşam destek ekibi 1 dakika sonra CPR[3] Pediatrik İleri Yaşam Desteği ERC göre 2015 ErC göre bebeklerde ve
çocuklarda Gelişmiş resüsit eylem: Çocuk cevap vermezse, nefes almayın veya nefes , Resüsitasyon ekibini arayarak 5 solunum yardımı/ilk solunum göğüs kompresyonundan cpr yapın. Verilen oran 2x (15:2) Monitör/defibrilatör ile birlikte 15x sıkıştırmadır. CPR performans kesintileri en aza indirmek Defibrilatör monitör
ekranında görünen ritmi belirtin veya okuyun. Şok edici hız (darbesiz VF/VT) 4J/kgBB'yi şok ettiğinde, en az kesintiyle devam edin. 3. ve 5. yani, oksijenasyon ve ventilasyon kontrolü, araştırma, kardiyak arrest ve sıcaklık/sıcaklık kontrolü nedeninin izlenmesi[3] AHA Resüsitasyona dayalı pediatrik kardiyak arrest
resüsitasyonu 2015 Kalp durması olan bebek ve çocuklarda aşağıdaki gibidir: AHA'ya göre bir durak olduğunda CPR başlatmak, oksijen bağışı, yüklemek / defibrilatör Zaman şok edici ritim (VF / VT darbe olmadan), elektrik şoku vermek 2 J/kgBB. Cpr 2 dakika devam etti intravenöz veya intraosis erişim aramak Kalp ritim
değerlendirmesi, hala şok edici ise, 4 J / kgBB ile ikinci bir elektrik şoku sağlar. Kalp masajı 2 dakika devam etti. Her 3-5 dakikada bir epinefrin verin (epinefrin 1:10,000 ila 0,1 ml/kgBB intravenöz veya intraoseusly). Entübasyon düşünün (ileri hava yolları) Kalp hızı değerlendirmesi, hala şok edici ise, elektrik şoku vermek
≥4 J / kgBB max 10 J / kgBB (yetişkin dozu). 2 dakika cPR devam edin. Amiodaron veya lidokain arasında. Kardiyak arrest prosedürü Kalp hızı değerlendirmesi, hala şok edici ise, elektrik şoku vermek, CPR devam ve kalp hızı şok edici olmadığında epinefrin eklemek (ASE / asistol), CPR gerçekleştirmek 2 dakika,
iv/IO'ya erişmek, her 3-5 dakikada bir epinefrin vermek, spontan dolaşım geri dönerken entübasyonu göz önünde bulundurun (ROSC/Spontan dolaşımın dönüşü), kalp sonrası arrest için prosedürler icra edin[5] Hava yolları/hava yolları Çenenin altındaki dokuya basmayın, özellikle bebeklerde hava yolu tıkanıklığına
neden olabilir. Hava yollarını açmak hala zorsa, çeneyi çocuğun çenesinin her iki tarafında ki iki elin 2 taraflı yerine itmeye çalışın ve çeneyi aşağı doğru itin. Boyun yaralanmasından şüpheleniyorsanız, çeneniz başınızı eğmeden tek başınıza sıkışmış hava yollarını açın. Hava yolları en iyi şekilde açılmıyorsa, hava yolları
açılana kadar hafif bir baş eğme ekleyin. Hava yolu tıkanıklığı nın bir nedeni varsa dikkatlice çıkarın. [2.3] Solunum/nefes alma işlemi hava yollarını açık tutar, daha sonra çocuğun göğüs duvarına bakarken yardımcının yüzünü çocuğun yüzüne yakınbir yere yerleştirerek normal nefes alma duyun ve hissedin. Göğüs
gelişimini görmek, çocuğun ağız ve burun nefes sesi duymak, sonra yardımcı yanakları üzerinde hava nın hareketini hissediyorum. En fazla 10 saniye duymak ve hissetmek için bir göz atın. Nefes normal olduğunda ya da değil, anormal olarak düşünün. Nefes anormal veya nefes anormal ise, 5 ilk kurtarma nefes vermek.
[2.3] En fazla 10 saniye boyunca dolaşım/dolaşım prosedürü (göğüs kompresyonu) bebeğin veya çocuğun bileğini arar. Ama genellikle bebeklerde, nabız kontrolü güvenilir değildir, bu yüzden çocuğun genel durumu değer daha iyidir. Yaşam belirtisi yoksa, göğüs kompresyonu yapın. Bebekler ve çocuklar için göğüs
kafesinin alt yarısında kompresyon yapılır. Sıkıştırma toraksın ön arka çapının en az üçte birini bastırmalıdır. Göğüs duvarına mükemmel bir şekilde şişme şansı verin (tam geri tepme). Dakikada 100-120x hızda sıkıştırma gerçekleştirin. 15 sıkıştırma sonra, iki etkili nefes kabartmaları verin. 15:2 oranı ile sıkıştırma ve
nefes devam edin. [2.3] Otomatik Eksternal Defibrilatör (AED) Otomatik Eksternal Defibrilatör (AED) bazı halka açık yerlerde kullanılabilir. AED şok edici kalp ritmi ayırt edebilirsiniz (ventriküler taşikardi, ventriküler fibrilasyon) kalp hızı ile (nabız veya asistol olmadan elektriksel aktivite). AHA tanık ani kalp durması temel
yaşam desteği AED kullanımını önerir, durum genellikle kalp hastalığı neden olduğu gibi. &gt; 8 yaş arası çocuklarda yetişkinler için AED, ≤8 yaş altı çocuklarda AED kullanılabilir. [2.5] Harici Manuel Dış Defibrilatör genellikle hastanelerde kullanılan manuel bir defibrilatördür. Defibrilatörlerin tipik olarak üç temel çalışma
şekli vardır: yani eksternal defibrilasyon, dahili defibrilasyon ve senkronize kardiyoversiyon. Eksternal defibrilasyon modu ventriküler fibrilasyon veya ventriküler taşikardi ve nabızolmadan durumlarda kullanılır. Elektrik şoku 4 J/kg verilir, hesaplama sonucu defibrilatörde belirtilene uymuyorsa, yuvarlama, maksimum 10
J/kg. Çocuğun yaşı ve ağırlığı ile birlikte kullanılan raketayarlayını ayarlayın. 1 yaşından küçük veya 10 kg'dan hafif çocuklar için çocuk küreği kullanın. [2,3,15] Senkronize kardiyoversiyon modu, unasmobile takikardi/SVT'nin doymamış vakalarında kullanılır. Kardiyoversiyon 1 J/kg'a verilir, etkisiz ise 2 J/kg'a yükseltilebilir.
Kardiyoversiyon göğüs kafesinin üzerine ve çocuğun kalbinin tepe noktasında raket yerleştirilerek uygulanır. Çocuk çok küçükse raket göğüs kemiğine ve sırtına yerleştirilebilir, böylece kalp kürekler arasında dır. SVT için kardiyoversiyon monitör ekranında R dalgalarının görünümü ile birlikte uygulanır, ya da R dalgaları
ile senkronize.[2,3] Bebeklerin ve çocukların resüsitasyon sonrası takibi spontan dolaşım (ROSC) geri dönüş yaşayan çocuklarda ateşi önlemek içindir. ROSC sonrası çocuklar için hedeflenen sıcaklık yönetimi: Tercihen normothermia veya hafif hipotermi hypertermi (vücut ısısı 37.5 derece C'nin üzerinde) ve şiddetli
hipotermiden (vücut ısısı 32 derecenin altında)[2,3,5] resüsitasyonu ne zaman durduracağı konusunda tek bir belirleyici yoktur. Çocuk yaşam belirtileri gösterene kadar CPR gerçekleştirin (uyanma, hareketli, gözleri açma, normal nefes), sağlık profesyonelleri açmak veya yardımcı yorgunluk. [2,3,5] 2. Pediatrik
resüsitasyonda ileri bir ders. 2019. Jakarta: IDAI. 3. Maconochie IK, Bingham R, Eich C, ve diğerleri. 2015 Avrupa Yeniden Canlandırma Konseyi Yönergeleri. Canlandırma 2015;95:223-48. 5. de Caen AR, Berg MD, Chamardes L, ve diğerleri. Bölüm 12: İleri pediatrik yaşam desteği; Güncellenmiş Amerikan Kalp Derneği
2015 kardiyopulmoner resüsitasyon ve acil kardiyovasküler bakım için kurallar. Dolaşım. 2015;132[suppl2]:S526-42. 8. Pediatrik Resüsitasyon Tekniği Auerbach M. 2016. Şu dillerde mevcuttur: 9. Bon CA. Kardiyopulmoner resüsitasyon (CPR). 2018. Mevcut: . Erişim tarihi: 16 Aralık 2019. 14. Waseem M, Chen J, Al, ne
kadar. Ağırlık tahmini için bir araç olarak broselow bant doğruluğu nun gözden geçirilmesi. 2019. Şub;35(2):112-116. 10.1097/PEC.000000000000000000000000982. 15. Dünya Sağlık Örgütü. Defibrilatör, Harici, Manuel. 2011. Mevcut:
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