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Cardiio pullmonary cerebrall resusciittattiion 
  پیشرفته و پایه مغزي ریوي قلبی احیاي

  
 : تعریف

 ریه و قلب حیاتی وضع عضو دو بازگرداندن براي درصحنه وحاضر آگاه افراد توسط که اعمالی سلسله

 . منظور بازگرداندن عملکرد مغزي صورت می گیرد  به آن مدت طوالنی نوع ودر

cpcr کیفی ارتقاء  : شامل 

  )باشد بیشتر تواند می( دقیقه در بار 100 حداقل قلبی ماساژ تعداد - 1
خلفی قفسه سـینه در کودکـان و    –قدامی  قطر سوم یک حداقل و متر سانتی 5 حداقل ماساژ عمق - 2

اینچ از این پس کاربرد ندارد و عمـق ماسـاژ    2تا  5/1توجه داشته باشید که میزان . نوزادان باید باشد 
  . عمیق تر شده است  AHAدر کودکان و نوزادان نیز نسبت به توصیه هاي قدیمی 

 .شود داده سینه قفسه برگشت کامل  اجازه ماساژ هر از بعد- 3

  سینه قفسه به حداقل رساندن وقفه در ماساژ - 4

 بیش از اندازه و هیپرونتیالسیون تهویه اجتناب از - 5 

  کاپنوگرافی از استفاده - 6
 : مقدمه

 ومتعاقـب )موثر خودبخودو قلبی ده برون ناگهانی توقف( قلبی ایست است ممکن متفاوتی وقایع دنبال به

 : نمود اشاره زیر موارد به توان می وقایع این جمله از ، گردد ایجاد تنفسی ایست آن
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 شـوك  شـدگی،  غـرق  ،هیپـوترمی،  قلبی سکته و نارسایی ، مغزي هاي سکته مانند عروقی قلبی حوادث

 خفگی و زدگی سرما ، ها مسمومیت در قلبی هاي اورژانس ،)صاعقه و گرفتگی برق( الکتریکی

 عـدم  و شـود  مـی  مختـل  مغـز  بـه  خونرسـانی  ثانیـه  15 مـدت  ظرف در قلبی ده برون توقف دنبال به

 بعـدي  ثانیـه  60 تـا  30 در تنفسـی  مهـم  مراکـز  ایسـکمی  اثـر  در سـپس  ، افتـد  مـی  اتفاق هوشیاري

 دهـد  مـی  روي قلبـی  حـوادث  از پـس  بـالغین  در بیشـتر  تـوالی  این البته دهد می روي تنفسی ،ایست

 جسـم  بـا  خفگـی  مثـل  تنفسـی  حادثـه  یـک  دنبـال  بـه  معمـوال  هـا  بچـه  در قلبـی  ایست الگوي ولی

 .افتد می اتفاق ...و مواد آسپیراسیون یا خارجی

 بـراي  و اسـت  قلـب  ایسـکمی  به نسبت ارگان ترین حساس مغز  بدانیم که اینست اهمیت حائز نکته اما

 بـا  اول وهله در کار این که نمود ایجاد قلب کرونر عروق در کافی فشارخونرسانی سریعاً باید آن نجات

 شـاهکار  حیـات  گیردتا می صورت خاص تکنیکهاي و داروها با نآ از وپس سینه قفسه خارجی فشردن

 و قلـب  مجدد انداختن کار به براي احیا عملیات سریع شروع خاطر همین به گردد حفظ مغز یعنی خلقت
 گـر  ا و باشـد  مـی  دقیقـه  4- 6مغزحـدود  نجـات  طالیی دوره زیرا گردد می ضروري قلب حیات حفظ

 توصیه بنابراین گردید خواهد جدي صدمات باعث بکشد طول زمان این از بیش مغز سلولهاي هیپوکسی

 در عروقـی  قلبـی  حمایـت  پیشرفته عملیات و دقیقه 5 ظرف در حداکثر احیا مقدماتی عملیات گردد می

 مغـز  حیـاي ا، ریوي قلبی احیاي هدف مهمترین( . شود شروع قلبی ایست از بعد اول دقیقه 8- 10  ظرف

  ).است قلب مجدد انداختن کار به هدف، این به رسیدن براي مرحله اولین که است
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 بالینی مرگ
 وي در حیـاتی  هـاي  نشانه و است تنفس و نبض فاقد شده ریوي قلبی ایست دچار فرد که صفر زمان در

 .است برگشت قابل اغلب مرحله این در و ندارد وجود

 )مغزي مرگ( فیزیولوژیک مرگ

 طـول  بـه  دقیقه 4- 6 از بیتر خون گردش و اکسیژناسیون کمبود و افتاده تاخیر به دالیلی به احیاء زمانیکه

 .میگردد فیزیولوژیک مرگ به منجر شده ایجاد مغز در ناپذیري جبران هاي آسیب انجامد

 : ریوي قلبی احیاي مراحل

 نمـود  تقسیم ADVANCED یا پیشرفته و BASIC یا مقدماتی مرحله دو به توان می را ریوي قلبی احیاي

 وسـایل  و داروها حضور یا و عدم درصورت خاص عملیات سري یک انجام واقع در عملی لحاظ از که

 .باشد می خاص

 صـورت  اولیـه  سـطح  در خون گردش برقراري و اکسیژناسیون و هوایی راه کردن باز منظور به اقدامات

 که هایی تکنیک و اقدامات سایر و داروها قبیل از امکانات و وسایل بارسیدن ولی میگویندbls را میگیرد

 شروع acls یا پیشرفته حمایت نمودعملیات درمان را ریوي قلبی توقف ایجاد عامل آنها توسط توان می

 .گردد می

 : BASIC LIFE SUPPORT مقدماتی احیاي مراحل

 : است زیر ترتیب به اقدامات مهمترین شده قلبی توقف دچار که بیماري هر براي

   )هوشیاري وضعیت( پاسخ عدم یا وجود فوري تشخیص )1
 غیرطبیعی تنفس وجود یا و تنفس عدم تشخیص لحاظ از تنفس وضعیت بررسی )2

 (AED  )خودکار اتوماتیک دفیبریالتور درخواست و اورژانس سیستم کردن فعال )3

   ) شود تلف وقت نبض جستجوي در نباید ثانیه 10 از بیش ( نبض وجود سیربر )4
   مصنوعی تنفس دوبار آن دنبال به و سینه قفسه فشردن بار 30 بر مشتمل سیکلهایی شروع )5
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  RESPONSIVENESS :پاسخ بررسی

 شود مطمئن احیا نیازمند فرد و خود ازایمنی باید احیا نیازمند فرد وضعیت به پرداختن از قبل احیاگر فرد

 ، سـوزي  آتـش  ، زلزله ، سیل مثل طبیعث بالیاي بروز صورت در یا و بیمارستان از خارج درمکانهایی (
 .)دورشد خطر صحنه از درابتدا باید .....و تصادف

 بـه  و )خوبـه؟  حالت( کرد بررسی او هاي شانه مالیم دادن تکان یا و کردن سئوال با را فرد پاسخ سپس

 در و کـرد  بررسـی  طبیعـی  تـنفس  عدم یا و وجود لحاظ از را بیمار تنفس پاسخ، بررسی با همزمان طور

 سیسـتم  سـریعا  آن بـودن  طبیعـی  غیـر  ویـا  تنفس عدم یا و دهی پاسخ عدم یعنی اختالل وجود صورت

 مـی  دارد وجـود  صحنه در دومی شخص اگر ( کنید خودکار دفیبریالتور وتقاضاي خبرکنید را اورژانس

 ) فرستاد اینکار براي اورا توان

 (CIRCULATION) :خون گردش
 نـبض  ارزیابی انجائیکه از اما پردازند می نبض کردن چک به خون گردش وضعیت رسیبر براي معموال

 و داده قرار نظر مد را حرکت یا خودبخودي تنفس وجود مثل نخها سر سایر باشد مشکل بسیار تواند می
 چـک  بـراي  ثانیـه  10 از بیش نباید Health care providerی بهداشت مراقبت تیم دیده دوره احیاگر

 عالئـم  به فقط و نمود حذف را نبض چک توان می عادي گران احیا براي ( بدهد دست از را وقت نبض،

 ) کرد بسنده شده یاد

 عـدم  ، نـبض  فقـدان  درصورت .شود می استفاده نبض کردن چک براي کاروتید نبض از بزرگساالن در

 اصطالحا یا سینه قفسه فشردن ، نبض وجود یا عدم تشخیص لحاظ از احیاگر بودن مردد ،یا حیاتی عالئم

 .شود شروع فورا باید قلبی ماساژ

 هم به را ها سینه نوك دو که خطی بین استرنوم تحتانی نیمه در ماساژ، شروع براي دستها قرارگیري محل

 . گیرد قرار سینه قفسه بر عمود اي زاویه هیچ بدون و کشیده کامال باید دستها گیرد قرارمی میکند وصل

 .گیرد انجام کافی دقت و سرعت با ،عملیات آگاهی و دانش بر عالوه باید کیفیت با احیاي یک انجام براي

  .میکند کار خود ظرفیت درصد 25 با قلب خوب ماساژ یک در
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 و دارد اهمیـت  فشردن وسرعت سینه قفسه فشردن تعداد و ،عمق صحیح محل در دستها قراردادن از بعد
 در بـار  100 حـداقل  سرعت با )اینچ ( 2 متر سانتی 5 حداقل یا سینه قفسه قطر سوم یک بالغ فرد در باید

 داد اجـازه  فشـار  قطع با باید سینه قفسه روي از دستها برداشتن بدون فشار هر از بعد . شود فشرده دقیقه

 .برگردد قلب به بتواند وریدي خون تا برگردد عادي حالت به سینه قفسه

 سـیکل  یـک  آن بـه  کـه  باشـد  مـی  تـنفس  بـار  2 و بارماساژقلبی 30 صورت به فشردن الگوي بنابراین

 الگـو  ایـن  گیـرد  مـی  صـورت  تـنفس  و ماسـاژ  تعداد این ثانیه 24 عرض در حدودا و گویند می احیا

 احیـا  نیازمنـد  فـرد  وضـعیت  مجـددا  آن از بعـد  و شـود  مـی  انجـام  سـیکل  5 ویـا  دقیقـه  2 مدت به

 کـه  دارد اهمیـت  کـافی  وعمـق  سـرعت  بـا  فشـردن  تـداوم  حـدي  بـه  طرفـی  از ، گـردد  می بررسی

 بـراي  فشـردن  وظیفـه  مرتبـا  صـحنه  در احیـاگر  1از بـیش  وجـود  صـورت  در شـود  مـی  توصـیه 
 قلبـی  ماسـاژ  نسـبت  . یابـد  تغییـر  ، صـحیح  فشـردن  اعمـال  در احیاگر فرد خستگی تاثیر از جلوگیري

 .باشد می 2 به 30 نسبت حالت هر در و ندارد احیاگر تعداد به ارتباطی بالغین در تنفس به

 ( Airway ) هوایی راه
 قـرار  اهمیـت  دوم مرحله در را هوایی راه ،اداره 2015 سال در مقدماتی احیاي جدید هاي دستورالعمل

 شامل ABCD معروف اقدامات صورت به را BLS اقدامات ، مدرسین سال 40 از بیش مدت به است داده

 C=circulation)  (خون گردش حفظ ، B=brearhing ) (تنفس ، A= airway )(هوایی راه بازکردن

 ،باز پاسخ بررسی از پس اقدام اولین که دادند می آموزش را D=defibrilator )(دفیبریالتور کاربرد ،

 2015 سـال  در دسـتورالعمل  آخـرین  در اما ، داشت قرار اهمیت اول درجه در و بود هوایی راه کردن

 بود این بر ،نظر شواهد و مقاالت به توجه با متفقا زیرا است شده تعریفC-A-B صورت به اقدامات توالی
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 بهترین در ثانیه 30 حدود در توجهی قابل تاخیر سینه قفسه فشردن شروع تا هوایی راه بررسی آغاز از که

 را بـدن  در موجود اکسیژنه خون انداختن جریان به واقع در امر این که دهد می روي شرایط سریعترین و

 برگشت قلبی ماساژ سریع شروع بنابراین کند تاخیرمی دچار را است شده متوقف قلبی ایست متعاقب که

  ( ROSC=return of spontaneous circulation ) کند می تسریع را خون گردش خودبخودي
 حـرارت  بتـوان  همزمـان  تا کنیم نزدیک مصدوم دهان به را خود صورت باید بیمار تنفس ارزیابی براي

 .کرد ارزیابی را سینه قفسه حرکت و تنفس صداي تنفس،

 بـا  همـراه  بایـد  کارآمد و سریع انجام درعین اما گیرد می صورت هم هنوز هوایی راه بازکردن مانورهاي

 عقب نیست هوشیار که مصدومی در هوایی راه انسداد عامل شایعترین . باشد ماساژ توقف زمان کمترین

  .است زبان افتادن

 
 راه کـردن  بـاز  بـراي   head tilt – chin lift  چانه کشیدن باال و عقب به سر کردن خم ساده تکنیک

 جلـو  مانوربـه  از بایـد  دارد وجود گردن هاي مهره آسیب احتمال که صورتی در. رود می کار به هوایی

 احتمال که مواردي در البته) jaw thrust  (نمود استفاده عقب به سر کردن خم بدون تحتانی فک راندن

 بـا  مـانور  این است نشده باز هوایی ،راه چانه کشیدن باال ساده مانور با و دارد وجود گردنی مهره صدمه

 اي سـاده  وسایل از.گویند می  head tilt-jaw turust )(آن به رودو می کار به عقب سربه کردن خم

 زبان جابجایی براي ( nasal and oral airway )دهان و بینی طریق از هوایی راه هاي بازکننده مانند

  . کرد استفاده توان می ، خلفی اروفارنکس ازمقابل

 



٨ 

  
head tilt-jaw turust                        jaw thrust  

  

 
  ایروي جایگذاري روش
 راه مناسب ایروي .میکنیم پاك متفرقه مواد و خون ترشحات از ساکشن سوند توسط را بیمار حلق و دهان

 پس کنید وارد دهان کنار یا باال از زبان انحناي عکس جهت در را ایروي .میکنیم انتخاب را بیمار هوایی

 بـا  سپس کنید جهت هم زبان انحناي با .خانید بچر درجه 180 را آن شد دهان وارد لوله از نیمی آنکه از

 توسـط  باشـد  داشـته  لبهـا  با تماس آن برجسته سر که طوري به دهید فشار دهان داخل به را لوله دقت
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 رعایـت  نفس 2 و ماساژ 30 چرخه باید ماسک و آمبوبگ با تهویه هنگام در. کنید تهویه را بیمار آمبوبگ

 .شود

 Breathing :تنفس

 ریوي قلبی احیاي( CPR chest –compression یا hand only CPR مورد در وسیع مطالعه چندین

 متداول احیاي از کمتر ،اثري که است داده نشان )مصنوعی تنفس بردن کار به بدون و ماساژ بوسیله فقط

 . دارد وجود کمکی تنفس انجام براي تمایل هنوز ولی ندارد

 کاهش به منجر تواند می حد از بیش ونتیالسیون زیرا کرد اجتناب سریع و پرفشار هاي تنفس دادن از باید

 و تـوراکس  داخـل  فشـار  افـزایش  طرفی از و معده محتویات آسپیراسیون خطر افزایش و قلبی ده برون
 . گردد فرد نرولوژیک وضعیت شدن بدتر و قلب و مغز به خونرسانی کاهش

 موجـب  هوایی راه صحیح بودن باز صورت در که شود انجام ثانیه یک ظرف در باید شده داده تنفس هر

 .گردد می سینه قفسه آمدن باال

  )( Defibrilation  دفیبریالسیون
 جایگـذاري  . شـود  وصـل  بیمـار  بـه  سـریعتر  هرچـه  بایـد  دارد امکـان  کـه  آنجـایی  تـا  دفیبریالتـور 

 فوقـانی  لبـه  ،بـاالي  راسـت  طـرف  در یعنـی  ، صـحیح  محـل  در دفیبریالتـور  دسـتگاه  الکترودهـاي 

 در میـانی  آگـزیالري  خـط  محـاذات  بـه  چـپ  درسـمت  و کالویکـول  میـانی  قسمت زیر در استرنوم

 صـحیح  نصـب  محـل  جدیـد،نمودارهاي  پـدهاي  اغلـب  . شـود  مـی  داده قـرار  سینه نوك چپ سمت

 پیشـنهاد  دفیبریالتـور  پـدهاي  نصـب  بـراي  دیگـر  قبـول  قابـل  محلهـاي  . است شده داده نمایش پدها

 . است شده

 : دفیبریالتور انواع

 و معمـولی  دونوع در دفیبریالتورها ، گیرد می دفیبریالتورصورت نام به دستگاهی با دفیبریالسیون انجام
 ،پـدالهاي  احیـاگر  فـرد  توسـط  VF/VT ریـتم  تشـخیص  از بعد معمولی نوع دارند؛در وجود هوشمند

 قفسـه  بـر  پـدالها  یلوگرمک 10 فشار با و شود می داده قرار جانبی قدامی وضعیت در معموال دفیبریالتور

 را دادن شوك براي الزم انرژي دارد قرار پدال معموالروي که اي تکمه فشردن با و شوند می فشرده سینه

 AUTOMATIC EXTERNAL  اسـت  معـروف  AED بـه  کـه  هوشـمند  نـوع  ر د . کننـد  مـی  تخلیـه 
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DEFIBRILATOR  محلهـاي  از یکـی  در که باشد می بخصوصی الکترودهاي پد داراي پدال جاي به و 

 ودر کند می تفسیر را بیمار ریتم موجود میکروپروسسورهاي توسط دستگاه و شود می چسبانده شده ذکر

 مخصـوص  تکمـه  فقط احیاگر فرد و شود داده شوك که کند می اعالم صوتی فرمان یک با نیاز صورت

 و سریع کاربرد خاطر به . دهد می را احیا ادامه فرمان نیاز عدم صورترد دهدو می فشار را انرژي تخلیه
 هـاي  اهگفرروش ، ها فرودگاه ، ورزشی مراکز ، شنا استخرهاي( نقاط اکثر در امروزه ، دستگاه این راحت

 بخـش  در شود می توصیه حتی و دارد وجود اولیه کمکهاي جعبه کنار در )......و تفریحی ومراکز بزرگ

 از میتوان که سنی حداقل . شود استفاده وسیله این از ندارند ریتم تفسیر در کافی تبحر آن پرسنل که هایی
 است سالگی یک کرد استفاده دستگاه این

 دو حاضر حال در . دارد شده استفاده دفیبریالتور نوع به بستگی ژول حسب بر شده تحویل انرژي میزان

 تخلیـه  نـوع  در هـا  آن تفـاوت  که دارد وجود فازیک باي و منوفازیک شامل دفیبریالتورها از عمده نوع

 . است شده گرفته کار به انرژي میزان و =VAWE FORM )موج شکل( انرژي

 بـه  انـرژي  تخلیـه  ، ( Mono phasic vawe form ) فـاز  تـک  مـوج  شـکل  با دفیبریالتورهاي در

 سـري  صـورت  بـه  انـرژي  تخلیـه  ، فـازي  دو یـا  فازیـک  بـاي  نـوع  در ولـی  اسـت   یکطرفه صورت

 احتمـاالدر  فازیـک  بـاي  دفیبریالتورهـاي  شـواهد  مبنـاي  بـر  باشـدو  مـی  دوطرفه هاي ازجریان هایی

 بـه  نیـاز  خـاطر  بـه  و ترنـد  موفـق  VF )(بطنـی  فیبریالسـیون  و) VT(بطنـی  هـاي  تاکیکـاردي  خاتمه

. میشـود  وارد میوکـارد  بـه  کمتـري  صـدمه  فازیـک،  بـاي  مـوج  باشـکل  شـوکهاي  در کمتـر  انـرژي 
 بـاي  معمـوال  )  AED(اتوماتیـک  نـوع  در) منوفازیـک  نـوع  در ژول 360 مقابـل  در ژول 120- 200(

 اسـت  شـده  مشـخص  سـازنده  کارخانـه  دسـتور  براسـاس  الزم انـرژي  میـزان  و هسـتند  فازیـک 

 انـواع  ورود بـا  1996 سـال  از کـه  هسـتند  فازیـک  بـاي  و منوفازیـک  ازنوع معمولی ،دفیبریالتورهاي

 . هستند ها فازیک باي با جایگزینی حال در معمولی تورهايدفیبریال تمام ، فازیک باي

 :دفیبریالتور سریع گیري کار به اهمیت

 و بطنی دفیبریالسیون ، قلبی ایسکمیک حوادث از پس قلبی ایست منجربه ریتم شایعترین اینکه به توجه با

 کارگیري به اهمیت ، دفیبریالتوراست کاربرد ها آریتمی این موثر درمان تنها و باشد می بطنی تاکیکاردي

 %10 تـا 7 را بقـا  شانس دفیبریالتور گیري کار به در تاخیر دقیقه هر طرفی از ، شود می معلوم وسیله این
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 انجـام  در تـاخیر  دقیقـه  هـر  بـا  شـود  انجـام  کافی میزان به قلبی ماساژ که صورتی در دهد، می کاهش

  .یابد می تقلیل تاخیر دقیقه هر ازاي به %3-4 به بقا کاهش دفیبریالسیون

 یـا  و برسـد  کمکی نیروي یا شود خسته کامال احیاگر که زمانی تا و شده شروع سریعا باید قلبی احیاي(

 )یابد ادامه بیوقفه کند تنفس به شروع بیمار

 ( Advanced cardiovascular life support) پیشرفته ریوي قلبی احیاي

 مـی  تبعیـت  مقـدماتی  احیـاي  اصـول  همـان  از اقـدامات  اري برقـر  ترتیـب  ، احیـا  از مرحلـه  این در

 مثـال  طـور  بـه  ، شـود  مـی  اسـتفاده  تـر  پیشـرفته  تجهیـزات  و وسایل داروها، امااز)   C-A-B-D(کند

 درمـان  بـراي  قلبـی  ماسـاژ  انجـام  بـا  همزمـان  خـون  مجـددگردش  برقـراري  یـا  C مرحله انجام براي

 داروهـا  از انـد  شـده  قلبـی  ایسـت  بـه  عوامـل،منجر  سایر اثر در یا قلبی حمله از بعد که هایی آریتمی

 . گردد می استفاده

 وسایل از معده محتویات آسپیراسیون از وجلوگیري بهتر ونتیالسیون برقراري و هوایی ه را کردن باز براي

  الرنژیـال  ماسـک  از تـوان  می مواردي در یا و گردد می استفاده ناي داخل لوله نظیر پیشرفته هوایی راه

laryngeal mask airway=LMA حرف . نمود استفاده D بـراي  داروها کاربرد شامل مرحله این در 

 کـاربردن  وبـه )  Diagnosis (قلبـی  ایست به منجر اولیه علل تشخیص و (drug ) خاص موارد درمان

  . است قلبی ایست به منجر علل رفع براي definitive technique ) (الزم هاي تکنیک و اقدامات
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 کنیم؟ استفاده پیشرفته هوایی راه از موقع چه
 هـواي  راه یا ناي داخل لوله( پیشرفته هوایی راه طریق از ونتیالسیون و ماسک و بگ طریق از ونتیالسیون

 باشند می احیا عملیات حین در ونتیالسیون براي قبولی قابل هاي روش)الرنژیال ماسک مثل گلوت فوق

 بـه  نیـاز  بایـد  احیـاگر  فرد شود می متوقف سینه قفسه فشردن ناي داخل گذاري لوله حین در چون ،اما

 راه اسـت  بهتـر  .بسـنجد  را واولویـت  کند ارزیابی خاص هوایی راه تعبیه به نیاز با را سینه قفسه فشردن

 طـور  بـه  تصمیم این ،اما کرد موکول دفیبریالسیون و CPR سیکل چند انجام از بعد به را پیشرفته هوایی

 خطـر  یا شدید ریه ادم به مبتال بیمار در مثال دارد بیمار وضعیت به بستگی و نیست درست همیشه مطلق

 . است بیمار نفع سریعتربه گذاري لوله معده محتویات آسپیراسیون

 صـداهاي  سـمع  بـا  اینکار که شود می ارزیابی مجددا ونتیالسیون ،کفایت قطعی هوایی راه تعبیه از بعد

 ، تراشـه  لولـه  قطعی قرارگیري محل براین ،عالوه گیرد می صورت سینه قفسه آمدن باال ومشاهده ریوي
 .) کاذب منفی یا مثبت کاهش براي( شود تائید ثانویه تست یک با باید

 بـراي  روش تـرین  آل ایده و رود می کار به بازدم انتهاي کربن اکسید دي گیري اندازه براي کاپنوگرافی

 توانـد  مـی  طرفی از. است شده فراوانی توصیه آن کاربرد وبر است ناي داخل لوله قرارگیري محل تائید

 .باشد ریوي خون گردش کفایت از اطمینان براي اي وسیله

 داده تـنفس  یک ثانیه  6- 8هر آن کردن فیکس و ناي داخل لوله قرارگیري صحیح محل از اطمینان از بعد

 ایـن  بـه  باشـد  نمـی  تهویه با ونتیالسیون هماهنگی به نیازي دیگر و) دقیقه هر در تنفس 8- 10(شود  می

 مسـئول  فـرد  و کند می ونتیله را فرد دقیقه در تنفس 8- 10 سرعت با ونتیالسیون مسئول فرد که صورت

 . دهد می ادامه را قلبی ماساژ دردقیقه بار 10 حداقل سرعت با سینه قفسه فشردن

  ( MEDICATION ) احیا حین در دارودرمانی
 یـک  معمـوال  باشد داشته تداخل دفیبریالسیون و احیا عملیات با نباید اما است مهم وریدي راه قراري بر

 بولـوس  صـورت  به داروها است کافی 18 تا 16 آنژیوکت یک با محیطی وریدهاي طریق از وریدي راه

 هـر  اگربه . گردد می تزریق مایع سی سی 20 تزریق هر از پس است محیطی اگرورید و شوند می تزریق

 داروهاي اغلب شود اشکال دچار قبلی وریدي راه یا باشد نداشته وجود وریدي راه برقراري امکان علتی

 ، اتـروپین  ، وازوپرسـین  ، لیـدوکائین  ، نفـرین  اپـی ( نمود تجویز ناي داخل لوله راه از توان می را احیا
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 5- 10 بـا  و باشـد  وریدي داروي دوز برابر 2- 10 باید شده تجویز داروي دوز اینصورت در.) نالوکسان
 ترجیحـی  روش  intra osseus  اسـتخوانی  داخـل  راه از تزریـق  .باشد شده مقطررقیق آب سی سی

 . ندارد دوز افزایش به نیازي که باشد می جایگزین

 احیا طول در اي زمینه عوامل برگشت قابل علل

 مـواردزیر  شـامل  که نمود درمان و راشناسایی برگشت قابل علل باید احیا عملیات طول در کلی طور به

 .است معروف (6H,6T)به و باشند می

6H :هیپوترمی هیپرکالمی،هیپوگلیسمی، و ،هیپو)اسیدوز(یون هیپوکسی،هیدروژن ، هیپوولمی 

6T :کرونري، عروق ترومبوز ، ریوي وریدهاي ترومبوز پنوموتوراکس، تنشن تامپونادقلبی، ، ها توکسین 

 )شود می شوك و خونریزي یا و مغزي داخل فشار افزایش منجربه( تروما

 : قلبی هاي آریتمی

 : دارند درمان به نیاز احیا عملیات از پس یا و حین در ریتمی دیس نوع چند

  عالمت داراي تاکیکاردي و برادیکاردي : نبض داراي هاي آریتمی - 1

 ، قلبـی  جلـوي  درد ، هوشـیاري  وضـعیت  تغییـر  یـا  و کـاهش  ، شوك وجود( عالمت داراي از منظور
 ...)و ریه ادم

 تاکیکـاردي  : کننـد  مـی  نـبض  بـدون  قلبـی  ایسـت  ایجـاد  کـه  قلبـی  هـاي  ریتمـی  دیـس  - 2

ــی ــدون بطن ــبض ب ــیون)  VT(ن ــی ،فیبریالس ــت ،)VF(بطن ــی فعالی ــدون الکتریک ــبض ب  (ن

PEA(آسیستول و  ASYSTOL )( 

  اکسیژن
در جریان ایست قلبی تنفسی اکسیژناسیون خون مختل شده و عدم تعادلی بین تهویه به پرفیوژن ایجـاد  
می گردد که نهایتاً به هیپوکسمی می انجامد در این وضعیت سلول ها متابولیسـم بـی هـوازي دارنـد ،     

، اعمـال  حاصل متابولیسم بی هوازي تولید اسید الکتیک است که باعـث اسـیدوز متابولیـک گردیـده     
. ضـعیف مـی باشـد     CPRحیاتی سلول دچار اختالل می شود و در حضور اسیدوز متابولیک پاسخ به 

مسـمومیت بـا اکسـیژن    . درصد استفاده نمود  100بنابراین براي جلوگیري از هیپوکسی باید از اکسیژن 
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کسـیژن  ضـمن اینکـه در اولـین فرصـت میـزان ا     . ساعت ایجاد می گردد 48در همین وضعیت بعد از 
  .بیمار تنظیم می شود ABGدریافتی براساس پاسخ 

 :پیشرفته عروقی قلبی احیاي در دارودرمانی

 سایر بین در را استفاده بیشترین لیدوکایین کمتر مقدار به و آمیودارون وازوپرسین، ، نفرین اپی داروي سه

 . نمود آنها به بیشتري توجه باید و دارد داروها

 : نفرین اپی

 بـا  را میوکـارد  اکسـیژن  مصـرف  و اسـت  آدرنرژیـک  بتـا  و آلفـا  رسـپتور  آگونیسـت  یـک  دارو ایـن 

 کرونـري  پرفیـوژن  فشـار  افـزایش  باعـث  دارو ایـن  . بـرد  مـی  باال وافترلود قلب ضربان دادن افزایش

 جریـان  خودبخـود  برگشـت  توانـایی  حیـوانی  ودرمطالعـات  دارد را میوکـارد  بـه  خونرسانی متعاقبا و

 .کرد استفاده دارو این از توان می دقیقه 5 تا 3هر . دارد را خون

 :وازوپرسین

  وازوکنستریکتور یک و دارد دقیقه 10- 20 حدود عمري نیمه که است طبیعی دیورتیک آنتی هورمون یک

 روي بـر 1 وازوپرسـین  رسـپتورهاي  روي بـر  مسـتقیم  اثـر  بـا  کـه  اسـت  محیطی عروق غیرآدرنرژیک

 عضـالت  ، پوسـت  عـروق  در شـدید  عروقـی  انقبـاض  باعـث  و کنـد  مـی  عمـل  اسـکلتی  عضـالت 

 ، مغـز  عـروق  انتخـابی  وازودیالتاسـیون  باعـث  حیوانـات  در . شـود  مـی  چربـی  و ها روده ، اسکلتی
 خونرسـانی  و دیاسـتولیک  فشـار  افـزایش  باعـث  نیـز  دارو ایـن .شـود  مـی  ریه عروقی بستر کرونرها،

 .شود می میوکارد خون جریان حفظ و کرونرها

 از صتـرخی  و بیمارسـتان  در پذیرش میزان ، اند کرده دریافت وازوپرسین که آسیستول دچار بیماران در

 مطالعـات  در.نداشـت  نفـرین  اپی با تفاوتی نرولوژیک عالئم بهبود میزان در لی و بوده بیشتر بیمارستان

 افـزایش  نفـرین  اپی به نسبت بیمارستان در بستري تعداد ، نفرین اپی به وازوپرسین کردن اضافه با اخیر،

 .ندارد

 دوز یـک  از تـوان  مـی  نـدارد  بارزي تفاوت قلبی ایست در نفرین اپی و وازوپرسین تاثیر اینکه خاطر به

 دوز تـک  (.کـرد  اسـتفاده  نـبض  بـدون  قلبـی  ارست در نفرین اپی دوم یا اول دوز جاي به وازوپرسین

 )میباشد ( IU 40 ) وازوپرسن
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 : آمیودارون

 آنتـی  خواص و دارد تاثیر آدرنرژیک بتا و آلفا رسپتورهاي و پتاسیم و سدیم هاي کانال روي داروبر این

 : است زیر عمل واسطه به آن آریتمی

 فیبرهـاي  هـدایت  سیسـتم  و وبطن دهلیز میوکارد ، بطنی سینوسی، گره در رپوالریزاسیون کردن طوالنی

 .پورکنژ

 توئین فنی مثل داروها بعضی با و شود آریتمی تولید یا و تشدید باعث تواند می اینکه وجود با آمیودارون

 نشان ولی شود می آنها اثر افزایش باعث و دارد تداخل خوراکی ضدانعقادهاي و دیلتیازم ، دیگوکسین ،

 ، بیمارسـتان  از خـارج  VF/VT قلبی ایست در لیدوکائین و)پالسبو( دارونما با مقایسه در  که شده داده
 .شود می بیمارستان در بستري براي بقا بهبود باعث

 میلـی  150 دوز بـا  ، آریتمی تداوم صورت در و VF/VT براي وریدي گرم میلی 300 : شده توصیه دوز

 . شود می تکرار گرم

 :لیدوکایین

 مـؤثر  پـذیري  تحریـک  مرحلـه  کردن کوتاه همچنین و قلبی سلولهاي اتوماتیسیته کاهش باعث دارو این

 یـک  کـالس  آریتمی آنتی.شود یم بطنی سلولهاي خودبخودي دپوالریزاسیون کاهش و پورکنژ فیبرهاي

 .رود می بکار بطنی فیبریالسیون و بطنی کاردي تاکی دردرمان و است

 و PR فاصـله  افزایش هیپوتانسیون، ، فسینت ،دپرسیون تشنج ( مسمومیت وعالئم انفوزیون میران مواظب
 .گردد قطع دارو انفوزیون بالفاصله مسمومیت عالئم بروز درصورت . باشید QRS )(کمپلکس شدن پهن

 ندارد ارزشی درآسیستولی آن مصرف

1-1.5mg/kg 10-5 هر اولیه دوز نصف تکرار و وریدي بولوسmin یکبار 

  بی کربنات سدیم
به دنبال ایست قلبی به علت هیپوکسی ایجاد شده و متابولیسم بی هوازي یک اسیدوز متابولیـک ایجـاد   
می گردد ولی استفاده روتین از بی کربنات توصیه نمی شود زیـرا باعـث هیپراسـمولوریتی و افـزایش     

CO2    کنـد  و به دلیل عدم کفایت تهویه تشدید اسیدوز شده و قدرت انقباضی میوکارد را کـم مـی .
 CPRضمناً مصرف بیش از حد بی کربنات نیز باعث آلکالوز می گردد که باز هم باعث عدم موفقیـت  
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خـوب و   CPRبنابراین  بهترین روش درمان اسیدوز افزایش تهویه و پرفیوژن بافتی با یـک  . می شود
ـ       ABGموثر است دوز مورد استفاده از آن بهتر است با  ام مشـخص گـردد ولـی در صـورتی کـه انج

ABG 1 میسر نبود به میزانMEQ/KG  دقیقه نصف دوز اولیه قابل تکرار است 10- 15و هر.  
 POST RESUCITATION CARE  :احیا از بعد مراقبتهاي

 به قطعی و حمایتی هاي درمان براي باید بیمار ، تنفس بخودي خود برگشت با آمیز موفقیت احیاي از بعد

 عملکرد رساندن اعال حد به روي بر باید قلبی ایست از بعد هاي مراقبت.شود منتقل ویژه مراقبتهاي بخش

 . شود متمرکز ها ارگان خونرسانی کفایت از اطمینان منظور به ریوي قلبی

 درمانهـاي  همزمـان  گرددو اعمال مختلف هاي گروه ازمهارت استفاده با و ،جامع مداوم باید مراقبتها این

 به کدام هر نباید هیپوترمی ایجاد و پوست راه از کرونري مداخالت مثال طور به مثال .شود تجویز مختلف

 شوند انجام هم با همزمان بیفتندو تعویق به دیگري خاطر

 داروهـاي  بایـد  همودینامیـک  وضـعف  همودینامیـک  پایـداري  نـا  وجود خاطر به احیا از بعد بالفاصله

 . شود شروع اینوتروپ و وازوپرسور

 شـدن  آسـانتر  بـراي  شـریانی  داخـل  کـاتتر  وتعبیـه  داروها تجویز براي مرکزي ورید تعبیه است ممکن

 . شود الزم ، همودینامیک نیتورینگام

 از بعد فاز در بالفاصله باید و دارد حیاتی اهمیت نیز نرولوژیک احیاي ، قلبی احیاي براي تالش بر عالوه

 . شود شروع احیا

  . باشد شده تثبیت امري ویژه بخشهاي در باید هیپوترمی ایجاد پروتکل
 )( MILD HYPOTHERMIA:خفیف هیپوترمی

 بعد خفیف، هیپوترمی . شود اجتناب هیپرترمی از حالتی هر در و شود نیتورام دقت به باید حرارت درجه

 ممکن ، احیا از بعد اول ساعت24- 48 مدت به ، بیمارستان از خارج در VF/VT از ناشی قلبی ایست از

 .باشد سودمند بیمار نرولوژیک وضعیت احیاي در است

 از ناشی قلبی ایست از که) نیستند کالمی دستورات دهی پاسخ به قادر ( کما درحالت بیماران تمام براي

VF/VT درجـه  ، احیـا  از بعد اول ساعت 12- 24 اندبراي شده احیا موفقیت با ، بیمارستان از خارج در 

 . شود رسانده سانتیگراد درجه 32- 34 به بدنشان حرارت
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 تحقیـق  ،) PEA(نـبض  بـدون  الکتریکـی  فعالیـت  و آسیسـتول  دنبـال  بـه  قلبی ایست در هیپوترمی اثر

 . است نشده

 تمـام  براي خفیف هیپوترمی ، بیماران آسان و سریع کردن سرد اخیردر هاي تکنولوژي پیشرفت با امروزه

 ایست کننده شروع نبض بدون ریتم به توجه بدون ، تنفس خودبخودي بازگشت با کما حالت در بیماران

 تـوان  مـی  ساعته  48 فاصله یک از بعد . رود می کار به بیمارستان داخل یا خارج در وقوع محل و قلبی

 . نمود گرم فعال غیر صورت به را بیمار

  GLOCOSE LEVEL :زگلوک سطح

 کـه  هرچنـد  گـردد  می تر ضعیف نرولوژیک پیامد باعث قلبی ایست احیاي از بعد گلوکز غلظت افزایش

 دقیق طور به باید قندخون . اند نداده نشان خون قند دقیق درکنترل را بیشتري نرولوژیک بهبود ، مطالعات

 .شود اجتناب گلیسمی هیپر یا هیپو از و شود نیتورام

 : نورموکاپنی

 در. کند نمی محافظت را حیاتی ي ها ارگان سایر و مغز ، قلبی ایست احیاي از بعد هیپرونتیالسیون ایجاد

 : شود زیر اثرات باعث تواند می ونتیالسیون هیپر ایجاد واقع

 هوایی راه فشار افزایش

 توراکس داخل فشار افزایش

 بازدم پایان مثبت فشار ایجاد

 مغزي داخل فشار افزایش

 حال در .کند بدتر را نرولوژیک پیامد وضعیت تواند می هیپرونتیالسیون ، مغزي صدمات دچار دربیماران

  .شود می توصیه نورموکاپنی ایجاد براي ونتیالسیون از میزانی حاضر
  توجهات مهم -ناموفق CPRعالئم  -CPRمعیار پایان  – CPRعوارض 

  CPRعوارض 

) . به صـورت دهـان بـه دهـان    ( یک عارضه مکرر و متناوب تنفس مصنوعی است : اتساع معده ) الف
اتساع شدید و همراه با باال آمدن دیافراگم است که با تهویه و پرفیوژن تداخل عمل دارد و به صـورت  
  قابل توجهی ، خطر استفراغ و برگشت مواد غذایی را افزایش می دهـد و ممکـن اسـت پـاره شـدگی     
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اتساع معده به و سیله باز نگهداشتن راه هوایی و محدود کردن حجم ذخیـره اي مـی   . معده اتفاق افتد 
تنفس دهـان بـه بینـی    : روش هاي دیگري که از اتساع معده پیشگیري می کند شامل. تواند کاهش یابد 

ـ     . براي این که فشار گازهایی که به حلق می رسند کـاهش یابـد    ه وسـیله  اتسـاع شـدید مـی تـوان ب
  .برگرداندن مصدوم به یک طرف ، سر به پائین و فشار براپی گاستر اصالح شود

در آنها صحیح انجام نشـده و باعـث نـبض     CPRاکثراً در بیمارانی رخ می دهد که : پنوموتوراکس) ب
  .ناکافی و هیپوکسمی و اسیدوز می شود

صـحیح   CPRو حتـی در طـی یـک    شکستگی و جدا شدن دنده ها معموالً : آسیب به استخوان ها) ج
  .این مسأله ممکن است موجب پنوموتوراکس و سایر مشکالت شود. اتفاق می افتد

اما هنگامی که تکنیـک ناصـحیح   . صحیح کمتر اتفاق می افتد    CPRکه درطی یک : سایر مشکالت) د
گی و پـاره  و نامناسب به کاربرده شود بروز می کند شامل شکستگی استرنوم ، هموتـوراکس ، لـه شـد   

، پارگی کبد و طحال ، لـه شـدگی ریـه هـا و     ) با یا بدون تامپونادقلبی( شدگی عروق کرونر میوکارد 
  .به علت کاهش پرفیوژن کلیه ها ATNآمبولی چربی ، انسفالوپاتی ناشی از هیپوکسی مغزي ، 

CHF   سوختگی پوست به علت استفاده نامناسب از ژل در هنگام دادن شوك ، تروماتیزه کردن گـردن ،
  .در هنگام تغییر پوزیشن و اسیب به حنجره و تراشه ناشی از اینتوباسیون غلط می باشد

  

  CPRمعیار پایان 

کـرد در سـه   نتایج موفقیت یا عدم موفقیـت را مـی تـوان ارزیـابی      CPRدقیقه  10- 15معموالً پس از 
  :را قطع نمود CPRوضعیت می توان 

 خستگی احیاء گر - 3وجود عالئم مرگ  - 2در صورت احساس نبض و تنفس در مددجو  - 1
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  :ناموفق CPRعالئم 

به شرطی که مصرف دارو توجیـه  ( مردمک ها میدریاز دوبل است و نسبت به نورفلکس ندارد  - 1
 )کننده علت آن نباشد

 .نبض و تنفس احساس نمی شود - 2

3 - ECG خط صاف رسم می کند که مهم ترین عالمت است . 

 .فشارخون وجود ندارد - 4

 .قطع خواهد شد CPRدقیقه است که در صورت عدم نبض و تنفس  30- 45حدود  CPRزمان  - 5

  اقدمات بعد از احیاء موفق

افرادي که پس از ایست قلبی زنده می مانند ، به بخش مراقبت هـاي ویـژه منتقـل مـی شـوند و بایـد       
ساعت مانیتور  شوند زیرا این بیمـاران مسـتعد آریتمـی قلبـی ، ناپایـداري همودینامیـک ،        48 حداقل

  .مشکالت تنفسی و انسفالوپاتی قلبی می باشند

  دقیقه تا ثابت شدن وضعیت بیمار 15کنترل عالئم حیاتی هر  
 تصحیح اختالالت اسید و باز  
 در صورت نیاز تهویه مکانیکی  
  میلی گرم متیل پردنیزولون 100ی ال 600درمان ادم مغزي با  
 بررسی وضعیت کلیه و درمان نارسایی حاد کلیه در صورت بروز  
  براي پیشگیري از ادم مغزي( درجه باالتر باشد  30وضعیت بیمار به پشت خوابیده ، سر(  
  انجام آزمایشاتی مثلABG ،BUN کراتینین ، گلوکز ، آنزیم هاي قلبی ،  
  انجامCHEST XRAY   
  روانی از بیمارحمایت 
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  توجهات مهم 

مـثالً نـوع و میـزان داروي    : گرفتن استریپ و ثبت کلیه اقدامات انجام شده الزم اسـت   CPRدر حین 
  دریافت شده

  .محیط نباید شلوغ باشد CPRدر حین انجام 

  .وریدي داشته باشد LINEبیمار حداقل الزم است دو 

  .اولین فرصت ممکن ضروري استاطالع به خانواده بیمار در صورت امکان و در 

دارند کـه بـه علـت کـاهش      CPRبرخی جنون بعد از . قابل انتظار است CPRمشکالت روانی بعد از 
پرفیوژن مغزي و عوامل سایکولوژیک می باشد ، برخی هوشیارند ، برخـی در کومـا ، لـذا حمایـت از     

  .بسیار ضروري است مرحلهبیمار در این 
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  :2015ریوي  –احیاي قلبی ریوي پایه براساس راهنماي احیاي قلبی تازه هاي 
 بـراي  مختلفـی  مراقبتـی  مسـیرهاي  در و جداگانـه  صـورت  به بقا هاي زنجیره ،2015 دستورالعمل در

 دچـار  بیمارسـتان  از خـارج  در کـه  هـا  آن یا کنند می تجربه بیمارستان در را قلبی ایست که بیمارانی
 بـدون  قلبـی  ایسـت  از بعـد  بیماران همه براي مراقبت. است شده گرفته نظر در شوند، می قلبی ایست
 و سـاختار  ولـی  شـود  مـی  خـتم  بیمارستان به نهایت در دهد، می رخ قلبی ایست کجا اینکه به توجه

 محـیط  از خـارج  در قلبـی  ایسـت  دچار که بیمارانی. هستند متفاوت بسیار محیط، دو این براي فرآیند
 بایـد  اي غیرحرفه احیاگران که معنی بدین. دارند نیاز خود جامعه افراد حمایت به شوند، می بیمارستان

 شـوك  از و نماینـد  احیـاء  انجام به شروع و کنند کمک درخواست دهند، تشخیصفوراً را قلبی ایست
 اي حرفـه  دهنـدگان  ارائـه  کـه  زمـانی  تـا  نماینـد  استفاده باشد،  دسترس در که صورتی در الکتریکی
  برعهده را مسئولیت و رسیده emergency Medical Service  :EMSاورژانس پزشکی خدمات

  بخـش  متقابـل  تعامـل  به شوند، می بیمارستان داخل در قلبی ایست دچار که بیمارانی مقابل، در. گیرند
 مراقبـت  اي حرفـه  دهندگان ارائه از اي رشته چند تیم یک نیز و آن خدمات و بیمارستان مختلف هاي

 داخـل  قلبی ایست بقاي هاي زنجیره. هستند وابسته غیره و تنفسی متخصصان پرستاران، پزشکان، شامل
  .است شده داده نشان زیر شکل در بیمارستانی خارج و
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  : باشد می زیر ترتیب به 5102 دستوالعمل اساس بر پایه ریوي قلبی احیاء اجراي مراحل
   محل ایمنی تائید- 1
   بیمار دهی پاسخ و هوشیاري وضعیت بررسی- 2
 از اسـتفاده  بـا  اورژانس پاسخ سیستم  نمودن فعال و کمک درخواست دهی، پاسخ عدم صورت در- 3

  ). شود می فراهم نیز الکتریکی شوك از استفاده شرایط فاصله این در( موبایل
  ثانیه 10 کمتراز در همزمان طور به بیمار نبض و تنفس وضعیت بررسی- 4
  قلبی ماساژ انجام با احیاء عملیات فوري شروع قلبی، ایست تشخیص صورت در - 5
  مصنوعی تنفس دادن و بودن باز نظر از هوایی راه بررسی - 6

 شـوك  دسـتگاه  شـدن  آمـاده  تـنفس تـا   2 بـه  ماسـاژ  30 نسبت با تنفس و ماساژ هاي دوره انجام- 7
  .امداد گروه رسیدن تا احیاء انجام ادامه و دسترسی و نیاز صورت در آن از استفاده و الکتریکی
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 توسـط  ریـوي،  قلبـی  احیـاي  کیفیت و بزرگساالن در پایه حیاتی اقدامات در اساسی تغییرات و کلیدي نکات
  : باشد می ذیل شرح به 2015 هاي دستورالعمل در اي غیرحرفه احیاگران

o سـال  دسـتورالعمل  هماننـد  دستورالعمل جدید در بیمارستان، از خارج در بزرگساالن بقاء زنجیره 
 اقـدامات  شـده  ساده حال عین در و جامع الگوریتم بر همچنان و است نکرده تغییري و بوده 2010
  . دارد تأکید بزرگساالن، در پایه حیاتی

o کـه  باشـد  واقعیـت  این دهنده نشان است تا شده اصالح بزرگساالن پایه حیاتی اقدامات الگوریتم 
) همـراه  تلفـن  یـک  از استفاده با مثال طور به( دهند اطالع اورژانس سیستم به توانند می احیاگران

  .نمایند ترك را قربانی خود اینکه بدون
o اسـتفاده  جهـت  دفیبریالسـیون  از دارند قرار ایست قلبی معرض در زیادي افراد که هایی مکان در 

  . گردد استفاده قلبی ایست وقوع موارد در مردم عموم
o یـا  کشـد  نمـی  نفـس  کـه  بیابـد  را پاسـخ  قربانی بـدون  یک اي، غیرحرفه احیاگر که صورتی در 

 را اورژانــس پاســخ سیســتم دهـد،  نمــی پاســخ و) کشــیدن نفـس  بریــده(نــدارد نرمــالی تـنفس 
  . کند شروع را ریوي قلبی احیاي و نموده فعال

o قلبـی  احیـاء  سـریع  آمـوزش  و  بـالقوه  قلبـی  ایسـت  دچـار  مـوارد  سـریع  شناسـایی  بر همچنین 
  . است شده تأکید اورژانس، پاسخ سیستم طریق از گیرنده تماس به ریوي

o تـنفس  آنکـه  از پـیش  است، شده توصیه  دهد می انجام تنهایی به را احیاء عملیات که احیاگري به 
 تـا  )A-B-C جـاي  بـه  C-A-B(نمایـد  شـروع  را سینه قفسه دادن ماساژ باید فقط بدهد، مصنوعی

 روي فشـار  30 بـا  را ریـوي  قلبـی  احیاي باید تنها، احیاگر. دهد کاهش را فشار نخستین در تأخیر
  .نماید شروع مصنوعی تنفس 2 همراه به سینه قفسه

o سـرعت  بـا  سـینه  قفسـه  کـه فشـردن   معنـا  بـدین  است شده تأکید باکیفیت ریوي قلبی احیاي بر 
 عـادي  حالـت  بـه  سـینه  قفسـه  کامـل  بازگشـت  امکـان  کـه  نحوي به شود انجام مناسب عمق و

 هـوا ( تهویـه  از و برسـاند  حـداقل  بـه  را فشـارها  در اخـتالل  و نمـوده  فراهم را فشار هر از بعد
  .نماید اجتناب اضافی) رسانی

o است شده توصیه دقیقه در بار 120 تا 100 سرعت با سینه قفسه فشردن بر .  
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o 4/2 حـداکثر  و) متـر  سـانتی   5( ایـنچ  2 کـم  دسـت  بزرگسـاالن،  بـراي  سـینه  قفسـه  فشار عمق 
  . است شده توصیه) متر سانتی 6( اینچ

o  تهدیــد بـالقوه  مخــدر،  مـواد  بــه مربـوط  هــاي اورژانـس  در نــاظران توسـط  نالوکســان تزریـق 
  . شود گرفته نظر در بایستی حیات کننده

 ارائه توسط ریوي، قلبی احیاي کیفیت و بزرگساالن در پایه حیاتی اقدامات در اساسی تغییرات و کلیدي نکات 
  : باشد می ذیل شرح به 2015 هاي دستورالعمل در بهداشتی مراقبت دهندگان

o مثال، طور به( دهند انجام همزمان طور به را مراحل برخی تا شوند می تشویق دیده تعلیم احیاگران 
 کـاهش  را سـینه  قفسـه  روي فشـار  نخستین زمان تا) کنند بررسی زمان یک در را ضربان و تنفس
 کـه  کننـد  استفاده مرتبط و روش منظم یک از توانند می دیده، تعلیم کامال احیاگران از تیمی. دهند

 مـثالً  یـک احیـاگر،   . (هم سر پشت صورت به نه دهند انجام همزمان ها را بررسی و متعدد مراحل
 کنـد،  مـی  سینه قفسه فشردن به شروع دیگري که حالی در کند، می فعال را اورژانس پاسخ سیستم
 و کنـد  مـی  تهیـه  مصـنوعی  هـاي  تنفس براي را اي کیسه ماسک یا کند می فراهم را تهویه سومی

  ) نماید  می تنظیم و تهیه را الکتریکی شوك دستگاه یک چهارمی
o بـا  فشـار ( اسـت  شـده  اهداف عملکردي از استفاده با کیفیت با ریوي قلبی احیاي بر زیادي تأکید 

 هـا  وقفه رساندن حداقل به اول، حالت به سینه قفسه کامل بازگشت امکان مناسب، عمق و سرعت
  ).اضافی تهویه از اجتناب و فشارها در

o است شده اصالح دقیقه در بار 100- 120 محدوده در فشار سرعت .  
o اینچ 4/2 از نباید ولی شده، اصالح) متر  سانتی 5( اینچ 2 کم دست به بزرگساالن براي فشار عمق 

  . شود بیشتر) متر سانتی 6(
o روي شـدن  خـم  از بایـد  احیـاگران   فشار، هر از بعد سینه قفسه دیواره کامل بازگشت امکان براي 

  .کنند اجتناب ها فشار بین در سینه قفسه
o زمـان  از% 60 کـه  طـوري  به است،  شده تأکید ماساژ انجام حین در ها وقفه رساندن حداقل به بر 

  . شود آن انجام حین در وقفه حداقل با سینه قفسه فشردن صرف احیاء
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o عالوه بایستی اورژانس پزشکی خدمات  هاي سیستم بیمارستانی، خارج قلبی ایست قربانیان جهت 
 در نیـز  غیرفعـال  تهویـه  هـاي  تکنیـک  از سینه، قفسه پیوسته فشارهاي مانند الزم اقدامات انجام بر

  . نمایند استفاده بیماران این از مراقبت جهت
o تهویـه  سـرعت  یـک  محـل،  در پیشرفته  هوایی راه یک وجود و ریوي قلبی احیاي با بیماران براي 

  . شود می توصیه) دقیقه در تنفس 10( ثانیه 6 هر در تنفس یک با برابر شده ساده
 از بایـد  کـه  مـواردي  نیـز  و دهند انجام و باشند داشته نظر در گران احیا باید که مواردي کلی طور به 

  .است شده ارائه 1 شماره جدول در کنند، اجتناب آن انجام
  با کیفیت CPRمربوط به  BLSبایدها و نبایدهاي  - 1جدول 

  احیاگران نباید  احیاگران باید
- 120 ادتعد با را سینه قفسه روي رفشا
   کنند لعمااقیقه د در ربا100

 یا قیقهد در ربا 100 از کمتر   ادتعد با
ر فشا لعماا قیقهد در ربا 120    از  ســـــــریعتر

   کنند
ــر سانتی 5(ینچیا 2 قلاحد عمق تا  رفشا) متــــ

   کنندوارد 
 ینچا  4/2بیشـــــــتر از  یا ینچا 2از کمتر عمق تا

  .  کنند وارد  فشار
 از بعد را اول حالت به کامل گشتزبا زهجاا

  .   بدهند رفشا  هر
خم  ربیما سینه قفسه روي هارفشا بین در

  شوند
قفه و ثانیه 10از بیش ايبر هارفشا بین      برسانند قلاحدبه  را هارفشا ها در قفهو

  ندازبیاند
 منجاا)  سانیر اهو (تهویه کافی ازهندا به
فشـار ، هـر تـنفس در    30تنفس بعـد از   2( هندد

ــی  ــه ،  1طــ  سبب امکد هر که ريطو به ثانیــ
  ).  دشو سینه قفسه نمدآ باال

 ( هندد منجاا ضافیا تنفس سانیر اهو
یا تـنفس هـایی بـا نیـروي      دیاز یی خیلیتنفسها

   .) زیاد اعمال نمایند
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   بر فشار قفسه سینهتأکید*

 توانـد  می و است آسان ندیده، تعلیم احیاگر یک براي ماساژ، صورت به فقط ریوي قلبی احیاي اجراي 
 ایست از ناشی بقاء میزان عالوه، به. شود هدایت مؤثري صورت به تلفن طریق از کنندگان اعزام توسط

 یـا  و تنهـایی  بـه  ماسـاژ  انجام صورت به ریوي قلبی احیاي انجام و قلبی علت با بزرگساالن قلبی هاي
   انجـام  اورژانـس  پزشکی خدمات رسیدن از قبل که هنگامی( مصنوعی، هاي تنفس دادن با همراه ماساژ

 اي غیرحرفـه  احیـاگران  شود، می توصیه2015 دستورالعمل در اساس همین بر. هستند مشابه) شوند می
 کننـده،  اعزام هدایت بدون یا با را) سینه قفسه فشردن( فشاري فقط ریوي قلبی احیاي باید ندیده، تعلیم
 زمـان  تا را فشاري فقط ریوي قلبی حیايا باید احیاگر. دهند انجام قلبی ایست با بزرگسال قربانیان براي

 اي   دیـده  تعلـیم  احیـاگران  کـه  زمانی تا یا) خارجی خودکار شوك دستگاه( دفیبریالتور یک رسیدن
 باشـد،  مصـنوعی  هـاي   تنفس دادن به غیرحرفه احیاگر اگر البته. دهد ادامه برسند، قادر دیده، آموزش

  .نماید اضافه تنفس 2 به ماساژ 30 نسبت به را مصنوعی هاي تنفس باید

   سرعت فشار قفسه سینه*

 مهمـی  کننده تعیین عامل ریوي، قلبی احیاي طی در دقیقه هر در شده اعمال سینه قفسه فشارهاي تعداد
 گـردش ) ROSC: RETURN OF SPONTANEOUS CIRCULATION(خـودي  به خود برگشت در

 قفسـه  روي شده اعمال فشارهاي واقعی تعداد. است عصبی سیستم خوب عملکرد با بیمار بقاي و خون
 در شـده  ایجـاد  هـاي   وقفـه  مدت طول و تعداد و سینه قفسه فشار سرعت وسیله به دقیقه هر در سینه

 اغلـب  در. شـود  مـی  تعیین) مصنوعی هاي تنفس انجام هوایی، راه کردن باز براي مثالً (فشارها اعمال
. هسـتند  مـرتبط  تـر،  پـایین  بقاء میزان با کمتر فشارهاي و باالتر بقاء میزان با بیشتر فشارهاي مطالعات،

 بایسـتی  بلکه باشد، مناسب فشار میزان تنها نه که است آن نیازمند سینه، قفسه روي مناسب فشار اعمال
 نامناسـب  فشـار  سرعت. یابد کاهش حداقل به نیز ریوي قلبی احیاي مهم مؤلفه این به مربوط هاي وقفه

 خواهنـد  کـاهش  را دقیقه در شده اعمال فشارهاي کل تعداد ،)دو هر یا( پی در پی هاي وقفه وجود یا
 شـده  اعمـال  فشارهاي تعداد. دارند حاصل پیامدهاي بر را معکوسی اثر زیاد، فشار عمق و سرعت. داد

 احیـاي  کـل  زمـان  از نسـبتی ( فشار کسر و) دقیقه هر در سینه قفسه فشار تعداد( فشار سرعت از متأثر
 تعـداد  فشـار،  کسر و فشار سرعت افزایش. است) شوند می اعمال فشارها آن، طول در که ریوي قلبی
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 در وقفـه  گونه هر مدت طول و تعداد کاهش با فشار کسر. دهد می افزایش را شده اعمال فشارهاي کل
 در سـفر  هنگام در. نمود بیان اتومبیل با مسافرت در توان می را مورد این مشابه. یابد می بهبود فشارها،

 از متـأثر  بلکه) سفر سرعت( سرعت از متأثر تنها نه روز، یک در شده طی هاي مایل تعداد اتومبیل، یک
 در وقفه، بدون ساعت در مایل 60 مسافت طی. هستند نیز) سفر در وقفه( توقف هر مدت طول و تعداد
 جـز  بـه  سـاعت  در مایل 60 مسافت طی. است ساعت یک در مایل 60 واقعی سفر مسافت همان واقع
 و بیشـتر  ها توقف چه هر. ساعت یک در مایلی 50 واقعی سفر یک یعنی اي، دقیقه 10 توقف یک براي

  .بود خواهند کمتر واقعی شده طی هاي مسافت باشند، تر طوالنی

  سینه قفسه فشار  عمق *

 افتادن جریان به سبب قلب، به مستقیم فشار و سینه قفسه درون فشار افزایش واسطه به  سینه فشار قفسه 
 را سینه قفسه اغلب احیاگران. گردد می مغز و قلب به اکسیژن رساندن باعث که شود می خون گردش

  .دهند نمی فشار کافی عمق و شدت با

  برگشت قفسه سینه به حالت قبل*

 بازگشـت  امکـان  تا کنند اجتناب فشارها بین در سینه قفسه روي شدن خم و افتادن از بایستی احیاگران
 قفسـه  دیـواره  کامـل  برگشت. کنند فراهم قلبی ایست دچار بزرگساالن براي را سینه قفسه دیواره کامل
 وقفـه  فـاز  طی در خنثی موقعیت یا خود طبیعی جایگاه به سینه قفسه جناغ که دهد می رخ زمانی سینه

 اي سـینه  قفسـه  درون فشـار  یک قبل، حالت به سینه قفسه دیواره بازگشت. گردد بر ریوي قلبی احیاي
. شـود  مـی  ریـوي - قلبـی  خـون  جریان و وریدي خون بازگشت سبب که کند می ایجاد را نسبی منفی

 ناکامـل،  بازگشـت . شود می سینه قفسه دیواره کامل بازگشت مانع فشارها، بین سینه قفسه روي افتادن
 و قلبـی  پرفیوژن فشار کاهش وریدي، خون بازگشت کاهش و اي سینه قفسه درون فشار افزایش سبب

  .بگذارد تأثیر احیاء پیامدهاي بر تواند می مسلما و شود می میوکارد خون جریان کاهش نتیجه در
  به حداقل رساندن وقفه ها در فشارهاي قفسه سینه*

 تعـداد  تـا  برسـانند  حـداقل  بـه  را فشارها بین ها وقفه مدت طول و تعداد تا کنند تالش باید احیاگران
 مراقبـت  از بخشی توان می را سینه قفسه فشار در ها وقفه. گردد بیشتر دقیقه هر در شده وارد فشارهاي

. دانسـت ) احیـاگر  پرتـی  حواس یعنی( سهوي یا) تهویه و نبض وجود بررسی مثال، طور به( نیاز مورد
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 قفسـه  ماساژ زمان نسبت از برآوردي )Chest Compressions Fraction( سینه قفسه فشار کسر
 را سـینه  قفسـه  فشار کسر افزایش. شوند می اعمال فشارها آن طی در که است احیاء زمان کل به سینه
 قفسـه  فشار کسر براي بهینه هدف. نمود محقق سینه قفسه فشار در  وقفه رساندن حداقل به با توان می

 پرفیـوژن  و کرده محدود را فشارها در وقفه معموال مطلوب فشار کسر افزایش. است نشده تعریف سینه
  .سازد می بیشتر را ریوي قلبی احیاي طی در خون گردش و کرونري

  موارد اورژانسی تهدید کننده حیات در معتادان تجویز نالوکسان توسط ناظر در*

 عـادي  غیر تنفس و هستند پاسخ بدون که مخدر مواد به اعتیاد به مشکوك یا شده شناخته بیماران براي
 دهنـدگان  ارائـه  و انـد  دیـده  تعلیم خوبی به که اي غیرحرفه احیاگران است الزم دارند، نبض اما دارند

 نالوکسـان  از استاندارد، پایه حیاتی اقدامات یا  هاي مراقبت کردن فراهم بر عالوه پایه، حیاتی اقدامات
 دارنـد  وجود مهمی اپیدمیولوژیک هاي داده. کنند استفاده نیز) INیا درون بینی  IM(   اي عضله داخل

 همچنـین  و باشند می کشنده مخدر مواد زیاد مصرف از ناشی هاي بیماري زیاد عواقب دهنده نشان که
 افـراد  توسـط  شـده  تجـویز  نالوکسان از استفاده براي هدفمند ملی هاي استراتژي در ها موفقیت برخی
 توسـط  نالوکسـان  خودکـار  تزریـق  ،2014 سال در. است رسیده ثبت به خطر معرض در افراد به ناظر
 اسـتفاده  بـراي  )US Food and Drug Administration(متحـده  ایـاالت  داروي و   غذا اداره

  . شد تأیید بهداشتی خدمات دهندگان ارائه و اي غیرحرفه احیاگران توسط

  تشخیص فوري و فعال سازي سیستم پاسخ اورژانس*

 را بیمـار  دهـی  پاسـخ  اینکـه  بـر  عالوه باید بهداشتی مراقبت دهنده ارائه ،2010 احیاء دستورالعمل در
 تـا  کـرد  مـی   نگـاه  بیمار به یعنی داد، می قرار بررسی مورد نیز را او تنفسی وضعیت کرد، می بررسی

. نمـود  مـی  اقدام کمک درخواست جهت سپس و است غیرعادي یا دارد وجود تنفس آیا شود مشخص
 بـدون  بیمـار  یـک  یـافتن  محـض  به باید بهداشتی مراقبت دهندگان ارائه ،2015 احیاء دستورالعمل در

 تشـویق  هـا،  وقفـه  رسـاندن  حـداقل  به توصیه، این از هدف بکنند، اطراف از کمک درخواست پاسخ،
  . است کند و گام به گام رویکرد یک جاي به همزمان و مؤثر سریع، پاسخ و ارزیابی
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   ي قلبی ریوينخستین شوك در برابر نخستین احیا*

 الکتریکـی  شوك و ریوي قلبی حیايا از که اند شده داده ترتیب طوري 2015 دستورالعمل هاي توصیه
 چنـد  یـک  که وقتی خصوص به ظرف الکتریکی شوك دستگاه یاAED  کنند، می پشتیبانی هنگام زود

 قلبـی  احیاي دقیقه سه تا نیم و یک موارد، این در. باشد دسترس در ناگهانی قلبی ایست شروع از لحظه
 بودنـد،  حاضـر  احیـاگر  چند یا 2 که زمان هر. گرفت نظر در الکتریکی شوك از قبل توان می را ریوي

 قلبـی  ایست موارد در. شود می آماده نیز شوك دستگاه که حالی در شود، انجام ریوي قلبی احیاي باید
 از قبـل  ریـوي  قلبـی  احیـاي  انجام از خودداري یا پشتیبانی براي ناکافی شواهد بیمارستان، در ناگهانی

 فیبریالسـیون  بـین  زمـان  شوند، می پایش که بیمارانی در همه این با. دارد وجود الکتریکی شوك دادن
 احیـاي  و باشـد  دقیقـه  3 از کمتر باید شوك، اعمال تا) VF: Ventricular Fibrillation(  بطنی
  فشـار  اعمـال  آیا که پرسش این به پاسخ در. شود انجام شوك، دستگاه کردن آماده حین در ریوي قلبی

 آمـاده  محض به دهی شوك با مقایسه در، سینه قفسه شوك دادن از قبل) دقیقه سه تا نیم و یک معموال(
 نشده داده نشان تفاوتی هیچ نتایج در ولی شده انجام فراوانی مطالعات خیر، یا دارد مزیت AED شدن
  .است

    )Chest Compression Feedback(بازخورد فشار قفسه سینه*

 قلبـی  احیـاي  طـی  در  )Audiovisual(بصـري  - سمعی فیدبک هاي دستگاه از استفاده است ممکن
 پـایش  امکـان  فنـاوري، . باشـد  معقول ریوي قلبی احیاي عملکرد واقعی زمان  سازي بهینه براي ریوي
 پارامترهـاي  شـامل  کـه  دهـد  مـی  را ریـوي  قلبـی  احیاي کیفیت درباره بازخورد و ثبت واقعی، زمان

 در تـوان  مـی  را مهـم  هـاي  داده این. باشد می احیاگر عملکرد استانداردهاي نیز  و بیمار فیزیولوژیک
 کـار  بـه  سیستم کیفیت بهبود هاي برنامه براي و احیاء از بعد دهی گزارش براي احیاء واقعی زمان طول
 طـی  در قبـل  حالـت  به سینه قفسه برگشت و فشار عمق و سرعت مشخصات روي بر تمرکز حفظ. برد

 کـامال  متخصصان براي حتی پیچیده چالش یک ها، وقفه رساندن حداقل به عین در ریوي، قلبی احیاي
 در توانـد  می ریوي قلبی احیاي فیدبک از استفاده اینکه بر مبنی دارد وجود شواهدي. است  دیده تعلیم

 فیـدبک  که است دست در نیز دیگري شواهد و باشد مؤثر بسیار سریع خیلی هاي فشار سرعت اصالح
 مطالعات وجود، این با. دهد می کاهش سینه، قفسه فشار طی در را شدن خم نیروي ریوي، قلبی احیاي
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 از شـدن  مـرخص  تـا  بیماران بقاي یا مطلوب نورولوژیک پیامدهاي در را توجهی قابل بهبود امروز، تا
 واقعـی  قلبـی  ایسـت  پیشامدهاي طی در ریوي قلبی احیاي فیدبک هاي دستگاه از استفاده با بیمارستان

  .اند نداده نشان
  )سال 8تا  1(ریوي براي کودکان  –احیاي قلبی 

 
علت هاي بسیاري باعث توقف تنفس و ضربان قلب در کودکان می شـوند؛ از جملـه از حـوادثی کـه     

 .نیاز دارد، شامل موارد ذیل می باشد CPR کودك در صورت وقوع آن ها به

o تنگی نفس 

o غرق شدن 

o شوك الکتریکی 

o خونریزي بیش از حد 

o تروماي سر یا آسیب جدي 

o بیماري ریوي 

o مسمومیت 

o خفگی 

 عالئم

 : است CPR کودك عالئم زیر را داشته باشد، نیازمند انجاماگر 
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o توقف تنفس 

o نبض نداشتن نوزاد 

o هوشیار نبودن نوزاد 

o کمک هاي اولیه 

 .زیر مطابق با اصول انجمن قلب آمریکا می باشد CPR مراحل

کودك را به آرامی تکان دهید و یا ضـربه اي آهسـته بـه آن     : بررسی میزان هوشیاري کودك .1

حـات  : کنید؛ اگر کودك حرکت یا گریه کرد و یا صدایی از او شنیدید با صداي بلند از او بپرسیدوارد 
 خوب است؟

تماس بگیرد  115از کسی تقاضا کنید تا با  : عدم مشاهده ي هیچ عکس العملی از کودك .2

زمانی که ، آن را به نزدیک کودك بیاورید؛ به یاد داشته باشید تا AEDs و درصورت در دسترس بودن
 115انجام نداده اید، به هیچ وجه کودك را به منظور زنگ زدن به  CPR دقیقه براي کودك 2به مدت 

 .رها نکنید

توجه کنید، اگر احتمال وجـود آسـیب نخـاعی در     : کودك را بادقت به پشت بخوابانید- 3

  .جابجا کنند کودك وجود دارد، به منظور جلوگیري از چرخش سر یا گردن باید دو نفر کودك را
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قسمت تحتانی دست خـود را بـر روي قفسـه ي سـینه ي      :ماساژ قفسه ي سینه را آغاز کنید .4

قرار دهید؛ اطمینان حاصل کنید کـه کـف دسـت شـما زیـاد در       -دقیقا در زیر نوك سینه ها –کودك 
 .قسمت پایین قفسه ي سینه نباشد

 .سر او را به سمت عقب بکشید دست دیگر خود را بر روي پیشانی کودك قرار دهید و

 .قفسه ي سینه ي کودك را در حدود یک سوم یا یک دوم عمق قفسه ي سینه به پایین فشار دهید

مرتبه ماساژ قفسه ي سینه را انجام دهید و در هر مرتبه اجازه دهید که قفسه ي سینه به طـور کامـل    30
مرتبـه ماسـاژ را بـه     30. مکثی صـورت گیـرد   به باال بیاید، این ماساژ باید سریع و شدید و بدون هیچ

 . سرعت بشمارید

 و تمام 30،1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15،16،17،18،19،20،21،22،23،24،25،26،27،28،29

با یک دست چانه ي کودك را بـاال ببریـد و در همـان لحظـه      : باز کردن راه هوایی کودك .5  

 .کودك حالتی شیب دار به خود بگیردپیشانی را به سمت عقب بکشید تا سر 

گوش خود را نزدیک دهـان و بینـی    : نگاه کردن، شنیدن و احساس کردن تنفس کودك.6

کودك قرار دهید، حرکات قفسه ي سینه ي او را مشاهده کنید و گونه ي خود را نزدیک بینی کـودك  
  .قرار دهید تا تنفس او را احساس کنید
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  : متوقف شدن تنفس کودك .7
 .دهان کودك را کامال با دهان خود بپوشانید

 .توجه کنید بینی کودك بسته باشد

 .چانه ي کودك را به سمت باال بیاورید و سر را درحالت شیب دار قرار دهید

مرتبه دادن تنفس مصنوعی و دوبـاره تکـرار    2مرتبه ماساژ قفسه ي سینه همراه با  CPR ( 30 انجام .8
 .دقیقه ادامه دهید 2 را به مدت) همین کار 

هنوز تنفس طبیعی نداشت و سرفه و یا هیچ حرکت دیگـري   CPR دقیقه انجام 2اگر کودك پس از  .9
مخصـوص   AED تمـاس بگیریـد و اگـر    115را انجام نداد؛ اگر تنها هستید کودك را رها کنید و بـا  

 .کودکان در دسترس شما بود، در این شرایط از آن استفاده کنید

ژ قفسه ي سینه و دادن تنفس مصنوعی را تا زمانی که کودك به حالـت طبیعـی برگـردد و یـا     ماسا .10
اورژانس برسد، ادامه دهید و در صورت برگشتن تـنفس کـودك، نفـس کشـیدن او را تـا زمـانی کـه        

 .اورژانس برسد، چندین بار بررسی کنید

 : به نکات زیر توجه کنید
یب نخاعی شده است، فک را بدون حرکت سر و گردن بـه  اگر شما تصور می کنید که کودك دچار آس

 .طرف جلو بیاورید و اجازه ندهید که دهان او بسته باشد

اگر کودك تنفس طبیعی و سرفه یا حرکت دیگري را داشـت از ماسـاژ قفسـه ي سـینه ي او خـوداري      
 .ماساژ قفسه ي سینه در این شرایط ممکن است باعث متوقف شدن ضربان قلب شود. کنید

اگر شما متخصص مراقبت هاي بهداشتی هستید، هر نـبض کـودك را بررسـی کنیـد؛ زیـرا تنهـا یـک        
 .متخصص مراقبت هاي بهداشتی بررسی هر نبض را آموزش می بیند

 تماس گیري با اورژانس

با کمک یک نفر دیگر، از شخص دیگر بخواهید کـه بـا    CPR مدر حال انجا : اگر شما تنها نیستید

 .بگیردتماس  115
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 دقیقـه  2را شروع کنید، بعد از انجـام   CPR وبا صداي بلند کمک بخواهید  : اگر شما تنها هستید

CPR  اگر هنوز هیچ کمکی براي شما نیامده بود، شما ممکن است مجبور شوید که کودك را همراه با
خـاعی  خود تا نزدیک یک تلفن عمومی حمل کنید؛ البته در صورتی که کودك مشـکوك بـه آسـیب ن   

 .نباشد

 پیشگیري
نیازمند می شوند، راهنمایی ها زیر ممکـن   CPR بھبسیاري از کودکان به دلیل حوادث قابل پیشگیري 

 :است از بروز برخی از حوادث براي کودکان جلوگیري کند

o به کودکان خود اصول ایمنی را آموزش دهید. 

o شنا را به کودکان خود بیاموزید. 

o  که دوچرخه سواري ها و ماشین ها را از دور، در امنیت ببینندبه فرزندان خود بیاموزید. 

o به دنبال تبعیت از دستورالعمل ها سعی کنید که براي کودکان خود از کمربند ایمنی استفاده کنید. 

o   اگر در خانه اسلحه ي گرم دارید، به کودکان خود بیاموزید که به آن دست نزنند و شما نیـز آن را در
 .نگه داریدمکانی قفل شده 

o  را به کودك خود آموزش دهید“ دست نزن“ معنی کلمه ي. 

o   همه ي کارهایی که یک کودك می تواند انجام دهد، را درنظر بگیرید؛ گاهی اوقات کودك می توانـد
 .بیش تر از چیزي که شما تصور می کنید، جابجا شود و حرکت کند

o  کنید و خـود را بـراي آن آمـاده کنیـد    درمورد آنچه که ممکن است براي کودك شما رخ دهد، فکر .
امکان باال رفتن از هر چیزي و رفتن به مکان هاي خطرناك براي کودك شما قابـل انتظـار اسـت، بـه     
خاطر داشته باشید که همیشه کمربند ایمنی را براي کـودك خـود بـر روي صـندلی بلنـد و کالسـکه       

 .ببندید

o وسایل بازي سنگین و شکننده براي سن کودکـان   وسایل بازي را متناسب با سن کودك انتخاب کنید؛
وسایل بازي کودك خود را از نظرکوچک بودن قطعات آن، وجـود نقـاط یـا لبـه     . شما مناسب نیستند

 .هاي تیز، لق بودن باتري و سایر خطرات بررسی کنید

o هیدمواد شیمیایی سمی و مواد تمیز کننده را در کابینت هاي دور از دسترس کودکان خود قرار د. 
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o    ،سعی کنید محیط امنی را براي کودکان خود فراهم کنید؛ از کودکان خود مراقبت کنید؛ بـه خصـوص
کودکان خود را در اطراف آب، نزدیک مبلمان، پریز برق، باالي اجاق گاز و کابینت داروها زیـر نظـر   

 .داشته باشید تا بتوانید از بروز حادثه جلوگیري کنید

 .براي فشار دادن قفسه سینه استفاده کنید از کف یک یا هر دو دست،- 1

بـار در   100با سـرعت  ) متر سانتی 5حدود (جناغ سینه را تقریباً به میزان یک سوم عمق قفسه سینه  - 2
 .دقیقه به پایین فشار دهید

 

اگر بیمار تنفس طبیعی نـدارد، بینـی را   . سر بیمار را به عقب برگردانید و به تنفس بیمار گوش دهید - 3
محکم بگیرید و دهان خود را به طور کامل بر روي دهان بیمار قرار دهید و در آن بدمید تا بـاال آمـدن   

 .دو بار به بیمار نفس بدهید و هر نفس باید یک ثانیه طول بکشد. قفسه سینه بیمار را ببینید
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 )کمتر از یک سال(براي نوزادان  (CPR) نحوه انجام احیاي قلبی ریوي

با نوزاد کمتر از یک سال تنها هستید، ابتدا دو دقیقه احیاي قلبی ریوي انجام دهید و سـپس بـا   اگر شما 
  .تماس بگیرید 115

 

دهـد و نفـس    اگر نوزاد هیچ واکنشی نشان نمـی . داد بزنید و سر شانه نوزاد را به آرامی تکان دهید - 1
  .بخوابانید و احیاي قلبی ریوي را شروع کنیدکشد یا تنفس طبیعی ندارد، بالفاصله او را به پشت  نمی

 

 

این کـار را  . بار در دقیقه فشار دهید 100مرتبه به آرامی و با سرعت حداقل  30قفسه سینه نوزاد را  - 2
قفسـه سـینه را   . ها انجام دهیـد  با قرار دادن دو یا سه انگشت در مرکز قفسه سینه و دقیقاً در زیر پستان

  .به پایین فشار دهید) متر حدود سه و نیم سانتی(سوم عمق سینه  تقریباً به میزان یک
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دقت کنید که سـر را  . سر نوزاد را به آرامی به عقب و چانه را به باال بدهید تا راه تنفس او باز شود - 3
 .خیلی به عقب برنگردانید

 

ر کامل روي دهان و بینـی  کشد یا تنفس طبیعی ندارد، دهان خود را به طو اگر نوزاد هنوز نفس نمی - 4
با هر بار نفس دادن، . هر نفس باید یک ثانیه طول بکشد. نوزاد قرار دهید و به آرامی دو بار نفس بدهید

 .آید باید ببینید که قفسه سینه نوزاد باال می
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