
  

 در بیمارستان زینبیه پس از ایست قلبی بیمار  3بازگشت به زندگی 

 

 ریَی در بیوارستاى زیٌبیِ )س( اًجام ضذ.-احیاء هَفق قلبی 3

بیوار کِ دچار ایست  3در یک ضیفت کاری ضلَغ ٍ پر استرس بیوارستاى 

بِ ّوراُ پسضکاى  CPRتٌفسی ضذُ بَدًذ با تالش ٍ پطتکار گرٍُ  -قلبی 

 در آى ضیفت احیاء ضذًذ ٍ بِ زًذگی برگطتٌذ. 

در ساعات اٍلیِ ضیفت  : اظْار کرد «خذیجِ عبذالطاّی» سَپرٍایسر ضیفت

بح کار ضیفت رٍ بِ عصر کارّا تحَیل ًذادُ بَدًذ کِ ٌَّز کاهل پرسٌل ص

  ،ابتذاتٌفسی دادُ بَد بِ اٍرشاًس آٍردُ -سالِ کِ بِ دًبال تصادف دچار کاّص سطح َّضیاری ضذُ ٍ ارست قلبی 02 جَاى بیوار

ٍ با کوک پرسٌل عصر کار اداهِ یافت ٍ پس  سر بیوار حاضر ٍ کار خَد را ضرٍع کردُ یدر کوتریي زهاى باالصبح کار گرٍُ احیاء 

 .برگطت فعالیت قلب ٍ پس از تٌفس هصٌَعی دقیقِ هاساش  51از 

–بستری ٍ برای اًجام دیالیس بِ بخص دیالیس هٌتقل ضذُ بَد در آًجا دچار ایست قلبی  ICUبیواری کِ در بخص :  ٍی گفت

بیوار حاضر ٍ  بر بالیيبخص دیالیس اعالم ضذ ٍ گرٍُ احیاء بالفاصلِ  در اٍاسط ضیفت از سوتتٌفسی ضذ، ایي دٍهیي کذی بَد کِ 

 دقیقِ ریتن قلبی برگطت ٍ احیاء هَفقیت آهیس بَد. 02عولیات احیاء ضذًذ ایي بارّن پس از  ضرٍع بِ اًجام

ُ بَد با آهبَالًس ضذتٌفسی -سالِ کِ در حیي ٍرزش کردى دچار ایست قلبی 12ٍی افسٍد: در ساعات پایاًی ضیفت ًیس بیواری 

دقیقِ هاساش ٍ دٍ ًَبت ضَک ریت بیوار  51بِ اٍرشاًس بیوارستاى آٍردُ ٍ کذ احیاء اعالم گردیذ، ایي بیوار ًیس بعذ از  551

 هٌقل ضذ. CCUبرگطت ٍ بیوار بِ بخص 

الئن حیاتی ٍ بْبَد ًسبی گفتٌی است دٍ بیوار تصادفی ٍ قلبی کِ در حیي ٍرزش دچار ایست قلبی ضذُ بَد پس از ثابت هاًذى ع

 جْت تکویل درهاى بِ هرکس استاى اعسام ضذًذ.
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 دریافت کنید سروشبا کلیک بر روی لینک زیر اخبار دانشگاه را از کانال 
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