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 تسن اهلل الشحوي الشحین                                  

 11وٍَیذ  تحشاًی تیواسی تِ هثتال تیواساى اص هشالثت

 :عفًَت وٌتشل

( َّا دس هعلك رسات)ائشٍسل  تَلیذ ّای سٍیِ وِ تْذاضتی ّای هشالثت واسوٌاى تشای

 ّای دستَسالعول پاًل ، دٌّذ هی اًدام COVID-11 تِ هثتال تیواساى سٍی تش سا

 ّای هاسه اص خشاحی ّای هاسه خای تِ وٌذ هی تَصیِ( پاًل) COVID-11 دسهاى

 استفادُ َّا وٌٌذُ تصفیِ تٌفس دستگاُ یا( N19هاسه) هٌاسة ضذُ آصهایص

 اص هحافظت ٍ لثاس ، دستىص هاًٌذ) ضخصی هحافظ تدْیضات سایش تش عالٍُ. وٌیذ

 (.AIII( )ایوٌی عیٌه یا صَست ضیلذ هاًٌذ چطن

 تِ هثتال تیواساى تشای تشاضِ گزاسی لَلِ اهىاى صَست دس وِ وٌذ هی تَصیِ پاًل

COVID-11 هذیشیت دس گستشدُ تدشتِ تا تْذاضتی ّای هشالثت دٌّذگاى اسائِ تَسط 

 (.AIII) ضَد اًدام َّایی ّای ساُ

 السًگَسىَپی تَسط گزاسی لَلِ( CIII) اهىاى صَست دس وِ وٌذ هی تَصیِ پاًل

 .ضَد اًدام ٍیذیَیی

( AII) اٍل اًتخاتی ٍاصٍپشسَس عٌَاى تِ سا ًفشیي ًَساپی پاًل:ّوَدیٌاهیه حوایت

 پاًل دسهاى، تِ هماٍم ضَن ٍ COVID-11 تِ هثتال تضسگساالى تشای.وٌذ هی تَصیِ

 خای تِ( "ضَن هعىَس") ون دٍص تا وَستیىَاستشٍئیذ هصشف  اص وٌذ هی تَصیِ

 .وٌٌذ استفادُ( BII) وَستیىَاستشٍئیذ اص استفادُ عذم

 

 :ای تَْیِ  حوایت
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 ٍخَد تا حاد ّیپَوسیوی تٌفسی حاد ًاسسایی ٍ COVID-11 تِ هثتال تضسگساالى تشای

 تاال خشیاى تا تیٌی واًال تا اوسیژى وٌذ هی تَصیِ پاًل ، اوسیژى هعوَل دسهاى

(HFNC )ِتْاخوی غیش هثثت فطاس تَْیِ اص استفادُ خای ت (NIPPV) (BI.) 

 دلیك آصهایص یه پاًل ، تشاضِ دسٍى گزاسی لَلِ تشای ای ًطاًِ ٍخَد عذم صَست دس

 تشای سا noninvasive positive pressure ventilation(NIPPV ًظاست تحت

 آًْایی تشای حاد ّیپَوسیوی تٌفسی حاد ًاسسایی ٍ COVID-11 تِ هثتال تضسگساالى

 (.BIII) ًیست دستشس دس تاال فطاس تا تیٌی واًال تا اوسیژى وِ

 ًظاست پاًل ، وٌٌذ هی دسیافت اضافی اوسیژى وِ COVID-11 تِ هثتال تضسگساالى دس

 ، گزاسی لَلِ لضٍم صَست دس ٍ وٌذ هی تَصیِ تٌفسی ٍضعیت ضذى تذتش تشای سا خذی

 هی اًدام( AII) ضذُ وٌتشل ضشایط یه دس تاتدشتِ پضضه یه تَسط ، لضٍم صَست دس

 .ضَد

 آًْا دس وِ اضافی اوسیژى افضایص علیشغن هماٍم ّیپَوسوی تِ هثتال تیواساى تشای

 وِ وٌذ هی تَصیِ پاًل ، ًذاسد اًذیىاسیَى صَست ایي غیش دس تشاضِ داخل گزاسی لَلِ

 awake prone)  تیذاس( pron)پشٍى پَصیطي تشای سا واسآصهایی یه

positioning)دّیذ اًدام سساًی اوسیژى تْثَد تشای (CIII.) 
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 دٌّذُ ًدات دسهاًی عٌَاى تِ تیذاس پشٍى اصپَصیطي استفادُ اص وٌذ هی تَصیِ پاًل

 صَست ایي غیش دس وِ تیواساًی دس گزاسی لَلِ اص خلَگیشی خْت هماٍم ّیپَوسیوی

 .ًىٌیذ استفادُ( AIII) داسًذ هىاًیىی تَْیِ ٍ گزاسی لَلِ تِ ًیاص

 ،( ARDS) تٌفسی حاد صخش سٌذسم ٍ COVID-11 تا هىاًیىی تَْیِ تا تضسگساالى تشای

 ویلَگشم/  لیتش هیلی VT 4-8) تَْیِ( VT) ون حدن تا تَْیِ اص وٌذ هی تَصیِ پاًل

/  VT> 8 ml) حیاتی حدن تاالتش ّای حدن اص تیص( ضذُ تیٌی پیص تذى ٍصى

 .وٌیذ استفادُ(AI( )ویلَگشم

 سغن علی هماٍم ّیپَوسوی ٍ COVID-11 تا هىاًیىی تَْیِ تا تضسگساالى تشای

 تِ سٍص دس ساعت 11 تا 12 هذت تِ(prone ventilation) پشٍى تَْیِ ، تْیٌِ تَْیِ

 .هیىٌذ تَصیِ( BII) پشٍى تَْیِ  اص استفادُ عذم خای

 ّیپَوسوی ٍ ضذیذ COVID-11 ، ARDS تِ هثتال هىاًیىی تَْیِ تا تضسگساالى تشای

 یه اص وٌذ هی تَصیِ پاًل ، ًدات ساّىاسّای سایش ٍ ضذُ تْیٌِ تَْیِ علیشغن

 اگش. وٌذ استفادُ تخطی ًدات سٍش یه عٌَاى تِ ضذُ استٌطاق سیَی تَسٍاصٍدیال

 اصحزف تایذ دسهاى ، تاضذ ًطذُ هطاّذُ سساًی اوسیژى دس سشیع پیطشفت ّیچ

 (.CIII)گشدد

 خَى اص خاسج غطاء سساًی اوسیژى اص سٍتیي استفادُ یا تَصیِ تشای وافی ّای دادُ

(ECMO )تِ هثتال تیواساى تشای COVID-11 ٍ ًذاسد ٍخَد ًسثی ّیپَوسیوی. 
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 :ولیِ خایگضیٌی دسهاى ٍ ولیِ حاد دسهاى

 هشتَط عالئن ٍ ّستٌذ ولیِ حاد صذهات داسای وِ CVID-11 تِ هثتال تیواساى هَسد سد

 هذاٍم دسهاًی سٍش ٍخَد صَست دس پاًل ، دٌّذ هی ًطاى سا ولیِ خایگضیٌی دسهاى تِ

 هی تَصیِ سا continuous renal replacement therapy(CRRT) ولیِ خایگضیٌی

 (.BIII) وٌذ

 تِ پاًل ، تاضذ غیشهوىي یا دستشس دس هَخَد هٌاتع هحذٍدیت دلیل تِ CRRT اگش

 تیطتش سا هتٌاٍب هذت طَالًی ولیَی خایگضیٌی سٍش ،( BIII) هتٌاٍب ّوَدیالیض خای

 .وٌذ هی تَصیِ

 

 :داسٍیی هذاخالت

 دس COVID-11 دسهاى تشای ٍیشٍسی ضذ عاهل Remdesivir وٌذ هی تَصیِ پاًل

 تِ وِ وساًی یا( دسیا سطح دس) اتاق َّای دس SpO2 ≤ 14٪ تا تستشی تیواساى

 (.AI) داسًذ ًیاص اضافی اوسیژى

 یا هىاًیىی تَْیِ دس وِ تیواساًی دس COVID-11 دسهاى تشای سا Remdesivir پاًل

ECMO  وٌذ هی تَصیِ ، داسًذ لشاس (BI.) 

 تیواساى دس( سٍص 10 تا سٍص دس گشم هیلی 1 دٍص تا) دگضاهتاصٍى اص وٌذ هی تَصیِ پاًل

 هثتال تیواساى دس ٍ( AI) ضًَذ هی تَْیِ هىاًیىی صَست تِ وِ COVID-11 تِ هثتال

 ، ًثاضذ هىاًیىی تَْیِ سٍی اها ، داسًذ ًیاص اضافی اوسیژى تِ وِ COVID-11 تِ

 (BI. )وٌذ استفادُ
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 ًیاصی وِ COVID-11 تِ هثتال تیواساى دس دگضاهتاصٍى هصشف اص وٌذ هی تَصیِ پاًل

 .ًىٌیذ استفادُ ًذاسًذ( AI) اضافی اوسیژى تِ

  تمَیت ساتشای دیگش دسهاًی سٍش ّش  تتَاًذ وِ ًذاسد ٍخَد پاًل تشای وافی اطالعات

 دس.وٌذ سد یا تَصیِ  COVID-11 ضذیذ تیواسی تِ هثتال تیواساى دس تذى ایوٌی سیستن

 تَصیِ تشای وافی ّای دادُ ، تحشاًی یا ضذیذ تیواسی ٍ COVID-11 تِ هثتال تیواساى

 .ًذاسد ٍخَد دیگش ًطاًِ یه غیاب دس ای گستشدُ طیف هیىشٍتی ضذ دسهاى تِ

 ساٌّوا 

 اختیاسی=  C هتَسط؛= B لَی؛=  A: ّا تَصیِ ستثِ

 ًماط یا/  ٍ تالیٌی ًتایح تا تصادفی واسآصهایی چٌذ یا یه=  I: ضَاّذ تٌذی ستثِ

 غیش ، ضذُ طشاحی خَب واسآصهایی چٌذ یا یه=  II هعتثش؛ آصهایطگاّی پایاًی

 واسضٌاسی ًظش=  III. ای هطاّذُ وََّست هطالعات یا تصادفی

 تْیِ ٍ تشخوِ: دوتشحسیي خذیذ                             

  care/-treatmentguidelines.nih.gov/critical91https://www.covidهٌثع:             

https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/critical-care/

