




(Basic 1cardiac life support

Airway control

Breathing

Circulation

(Advance 2cardiac life support

Drug and fluids

Electrocardiography

Fibrillation treatment

(Prolonged 3cardiac life support

Gauging

Human mentation

Intensive care



4-0اگر : دقیقهCPR شروع شود، احتمال آسیب عصبی اندک

.است

6-4آسیب عصبی ممکن است ایجاد شود: دقیقه.

10-6احتمال آسیب عصبی وجود دارد: دقیقه.

 آسیب عصبی شدید یا مرگ مغزی حتمی  : دقیقه10بیش از

.است
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دقیقه6-0
اگر احیاء شروع شود احتمال 

آسیب مغزی کم  است

دقیقه10-6
مغزی ممکن استآسیب

دقیقه10بیش از 

آسیب شدید مغزی یا مرگ 

مغزی

شانس زنده ماندن به ازاء هر دقیقه عدم درمان به شدت کاهش می یابد





ستم تشخیص سریع ایست قلبی و فعال سازی سی
اورژانس

ریوی با تمرکز بر  -شروع سریع احیاء قلبی
فشردن قفسه ی سینه  

 انجام سریع دفیبریالسیون با استفاده ازAED

  اقدامات احیاء پیشرفته
انجام مراقبت های تخصصی پس از احیاء















Check rhythm

VT  PEA

VF Asystole



مراحل ارزیابی بیمار



ارزیابی سطح هوشیاری.1

ارزیابی گردش خون.2

ارزیابی راه هوایی.3

ارزیابی تنفس.4



AVPU

A         V         P       U



ALERT



VERBAL



PAINFULL



UNRESPONSIVE



هوشیار

پاسخ به تحریک کالمی

پاسخ به تحریک دردناک

غیرپاسخگو



ارزیابی دوم



CIRCULATION

گردش خون



(گردنی)کاروتید

(کشاله ران)فمورال



کدام سمت بیمار قرارگیریم

کدام دست راابتدا قراردهیم

دست را کجاقفسه سینه قراردهیم

چقدر فشاردهیم

تاکی ماساژدهیم





نهنیمه تحتانی جناغ در وسط قفسه سینه بین دو نوک سی

 نه روی انتهای تحتانی جناغ یا روی دنده ها

Compressions.mpg
Compressions.mpg






ارزیابی سوم



آسیب گردنی وجود دارد یا خیر











ارزیابی چهارم



آیا بیمار تنفس دارد یا خیر



LOOK

LISTEN

FEEL



دهان به دهان

دهان به بینی

دهان به دهان وبینی

وسایل کمکی
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در صورتیکه دهان کامالً باز باشد

در صورتیکه کمی باز باشد

در صورتیکه کامالً بسته باشد

وجود جسم خارجی در دهان

وجود دندان مصنوعی ؟
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ساالنبززگساالن یا کودکان با جثه نزدیک به بزرگ



 در صورت عدم امکان دادن
تنفس دهان به دهان

آسیب شدید دهان–
عدم امکان باز شدن دهان–
قربانی داخل آب–
اشکال در ایجاد پوشش –

مناسب دهان به دهان



 پوشش صورت(face shield)

ایل در اولین فرصت بایستی با وس
.مؤثرتر دیگر جایگزین شود

 ماسک صورت(face mask)
بعضیها ورودی اکسیژن دارند.





 بار در 100فشردن قفسه سینه با سرعت حدود

دقیقه

نوعی نسبت فشردن قفسه سینه به تنفس مص:

2/30: بزرگساالن

در احیاء یک نفری: برای کودک و شیرخوار  :

2/30

2/15: در احیاء دو نفری توسط احیاگران حرفه ای

1به 3: برای نوزاد



 بار در دقیقه100فشردن قفسه سینه با سرعت حدود

2به 30: نسبت فشردن قفسه سینه به تنفس مصنوعی

 ثانیه5دقیقه در کمتر از 2نفر هر 2تعویض جای*

2-Rescuer CPR Demo.mpg


 هانی دقیقه نخستین ایست قلبی ناگ5عدم نیاز به تنفس مصنوعی در

بزرگساالن

200 دقیقه2بار فشردن قفسه سینه پشت سرهم در عرض

ن و احتمال باالی ایست قلبی بدنبال ایست تنفسی در کودکا

شیرخواران

و فشردن قفسه سینه جهت احیاء هرچه اهمیت همزمان تنفس مصنوعی

مؤثرتر

فشردن قفسه سینه بتنهایی بهتر از عدم انجام احیاء است.



(AED)



 افزایش زمانVF =کاهش احتمال بقاء

دقیقه 1 VF = ~ کاهش میزان بقا% 10



شوک

 شوک پشت سر هم3یک شوک مجزا بجای

 انجامCPR ( دو دقیقه)سیکل5تا

ن؟اپی نفری













30 2



30 2

Learn How to Use an AED—University of Arizona Sarver Heart Center.mp4
Learn How to Use an AED—University of Arizona Sarver Heart Center.mp4
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 وضعیت به خود آیی یا بهبود  :
جهت مصدوم بدون پاسخ  ولی با:

تنفس طبیعی

مؤثرگردش خون
 جهت حفظ راه بدون شواهد تروما

هوایی باز و کاهش خطرانسداد راه 
هوایی و جلوگیری از ورود محتویات  

دهان و معده به داخل راه هوایی
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03s Recovery position.wmv
03s Recovery position.wmv
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:قبل از شروع هر اقدام 

از امنیت خود اطمینان حاصل کنید

مراقب باشید قربانی دوم نباشید

بررسی ایمنی 
صحنه
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عدم پاسخ در قربانی  

درخواست کمک از اطرافیان  

درخواست کمک از سیستم 

(  115)اورژانس 

و تجهیزات اورژانسAEDتهیه 



شانه ها را به آرامی تکان دهید و بپرسید  :
حالتون خوبه؟  

 اگر پاسخ داد  :

به دنبال علت واقعه بگردید.

به صورت منظم فرد را ارزیابی کنید.
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 س و فقدان تنفبود و یا پاسخگو غیر اگر فرد
داشته  (  gasping)غیرطبیعی یا تنفس 

.باشد
هرچه سریع تر درخواست کمک کنید.

تماس با اورژانس-
بیمارستاناعالم کد در -
-AEDبیاورید.
اعمالدر صورت امکان فرد دوم این -

.دهدرا انجام 
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نبض را چک کنندثانیه 10در مدت حداکثر.
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بررسی عدم وجود تنفس و یا
نفس نفس زدن و چک نبض  

(  همزمان)
ض  آیا نبض بصورت واضح در عر

ثانیه حس می شود؟10

مانیتورینگ و تحت  
نظر بودن بیمار تا 

رسیدن تیم اورژانس

تنفس طبیعی و وجود نبض
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ک ی: تنفس را احیا کنید
ثانیه و 6-5تنفس در هر 

ه تنفس در دقیق12-10یا 
.بدهید

دقیقه سیستم 2پس از 
گر اورژانس را فعال کنید ا
.قبال  انجام نشده باشد

احیای ریوی را ادامه 
دهید و نبض را هر دو 
دقیقه چک کنید و اگر 

Cنبض نداشت  P R را
.شروع کنید

اگر احتمال مصرف زیاد 
مخدر وجود دارد براساس 

پروتکل نالوکسان را 
.تجویز کنید

نبض تنفس طبیعی نیست اما
وجود دارد
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ماساژ قلبی  30آغاز چرخه احیا با 
تنفس 2و 

در اسرع وقتAEDاستفاده از 

عدم تنفس و یا فقط
گسپینگ 

و عدم نبض



.های قلبی، پس از توقف قلب رخ می دهداز ایست٪40در تقریبا –

های های کم تعداد، سنگین و صدادار یا تنفسبه صورت تنفس–
.باشدگسپینگ می

.ی استایست قلب( تشخیصی)تنفس آگونال به عنوان عالمت شاخص –
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تنفس2مقابلدرسینهفشار30نسبتبهرااحیاءعملیات
.دهیدادامهاحیاءپیشرفتهامکاناتیاAEDرسیدنتا
رنفیكاستبهترداریداختیاردرکمكکهصورتیدر

.دباشتنفسدادنمسئولدیگریوسینهفشارمسئول
یكراتنفس2وسینهفشار30اجرایازسیکلهراگر

احیاءواحد5هراجرایازپساستبهتربنامیماحیاءواحد
دوجایخستگیازجلوگیریبرایو(دقیقه2حدود)

.شودعوضهمبااحیاگر
زمانثانیه5ازبیشنبایدسینهفشاربرایجاتغییر

.ببرد
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در صورت یك نفره بودن:
 برای تمام مصدومین 2به 30نسبت

بزرگسال  
در صورت دو نفره بودن:

 برای تمام  2به 30نسبت
مصدومین بزرگسال  
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• پاشنه یک دست را در نیمه تحتانی 

استرنوم بگذارید 

• .دست دیگر را باالی آن بگذارید

• . انگشتان را در هم قفل کنید

• .قفسه سینه را فشار دهید 

• دقیقه فرد ۲در صورت امکان هر 

.ماساژ دهنده تعویض شود



ل  حداق: عمق فشردن قفسه سینه

سانتی  6سانتی متر، حداکثر5

متر

حداقل  : تعداد ماساژ در دقیقه

بار در دقیقه120و حداکثر100
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سفت بودن زیر قفسه•
سینه

نحوه قرار گرفتنو محل •
دستها

عمود بودن دستها وخم  •
نشدن از آرنج

فشارمیزان •

تعداد•

عدم وقفه در ماساژهای  •
قلبی

اژ  توجه به خستگی ماس•
دهنده

تعویض بموقع افراد•

ه  توجه به برگشت قفس•
ی سینه



ثانیه به طول می انجامد1هر تنفس حدود ‒

ثانیه زمان برای عمل بازدم مورد نیاز است1/5‒

ثانیه زمان برای انجام 5در مجموع حدود ‒

تنفس
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ار  شایع ترین علت انسداد راه هوایی در فرد بیهوش زبان بیم

است
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H)چانه باال –سر عقب  e a d  tilt-C h in  lift)
 هدف اکستانسیون سر و گردن و در یک امتداد با

وه قرار گرفتن راه هوایی فوقانی و باال کشیدن چان

کشیدن زبان و آن باال متعاقب 

هواییراه آن بر اثر انسدادی حذف 
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ja)باال کشیدن فک w  th ru s t)
  ف با هدف جلو راندن و باال کشیدن فک تحتانی به منظوور حوذ

.  هواییاثر انسدادی زبان و برقراری امتداد راه 

 برایو اولین تکنیک بهترین

بیمارانمدیریت راه هوایی 

.ترومایی می باشد
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 تنفس دهان به دهان توسط فرد نجات دهنده2در صورت تمایل دادن  :

بینی فرد مصدوم را بگیرید.

یک نفس عادی بکشید.

لبها را بر روی دهان فرد مصدوم بگذارید.

نفس را بدمید تا قفسه سینه فرد باال برود.

از ونتیالسیون بیش از حد بپرهیزید.

حدود یک ثانیه زمان بدهید.

اجازه بدهید قفسه سینه پایین بیاید.

بار دوم هم این کار را تکرار کنید.

دادهدر صورت عدم تمایل به دادن تنفس، باید به ماساژ دادن به تنهایی ادام.
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کنترل انجام دم •

توجه به حجم•

توجه به  زمان•

توجه به فشار•

توجه به میزان درصد  •
اکسیژن

توجه به اتساع معده•

• در تنفس دهان به دهان

• در تنفس دهان به بینی

• در تنفس دهان به ماسک



رسیدن پرسنل اورژانس

 آماده شدنAED

مشاهده شواهد بهبودی

خستگی

پس از شروع ماساژ و تنفس، چک کردن ضربان قلب ممنوع است.



رحم را با یك یا دو دست به Supineدر حالتی که بیمار به پشت خوابیده 
.چپ بکشید
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•Push hard and fast the 
chest

–Rate 100-120 /min

–Depth 5-6 cm

–Equal compression / 
relaxation

–Minimize interruptions
in chest compressions.

•When possible change 
CPR operator every 2 min













97



98



In traumatic  patient ;

JAW THRUST +  neck immobilization

Cervical collar  within transport
99
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Ventilation with bag –
valve – mask:

Vol.  1-2 lit.   

O2 15 lit/min
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 Epinephrine

 Amiodarone

 Lidocaine Atropine

Bicarbonate

vasopersin


