
CPR

ریوی-احیای قلبی





(1Basic cardiac life support

Airway control

Breathing

Circulation

(2Advance cardiac life support

Drug and fluids

Electrocardiography

Fibrillation treatment

(3Prolonged cardiac life support

Gauging

Human mentation

Intensive care



GOLDEN TIME

زمان طالیی.



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



















.





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




36

 بار در دقیقه100حداقل

120بار در دقیقه بهترین شرایط است.



100 60s

30 18



100-120 60s

30 15-18s



30 18s 90s

1 3s 30s

90sa 30s 120s



فشردن کافی

  در کودکان( ارتفاع )  خلفی قفسه سینه -قطر قدامی3/1حداقل

 سانت در شیرخواران4سانت در کودکان و حدود 5سانتیمتر در بزرگساالن و حدود 5حداقل

 سریعفشردن

 بار در دقیقه100با سرعت حدود

اجازه باز شدن مجدد قفسه سینه پس از هر فشردن

دادن زمان مساوی به هر فشردن و برداشتن فشار

 حداقل انقطاع درفشردن قفسه سینه





Effective CPR provides 1/4 to 
1/3 normal blood flow











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



Gasping
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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
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Defibrillation

 AEDاستفاده از دستگاه شوک یا دستگاه 



(AED)



 موارد ایست قلبی % 85تا 60ریتم اولیه درVF است و مجموعVF وVT
.موارد ریتم اولیه ایست قلبی را تشکیل می دهند% 90در 

 هنگامی کهVF یاVT تنها درمان موثر بدون نبض رخ دهد
.دفیبریالسیون است

CPR به تنهاییVF یاVT ولی انجام بدون نبض را از بین نخواهد برد
CPRبقای تواند شانستا زمان انجام دفیبریالسیون توسط شاهدین صحنه می

.افزایش دهدبرابر 3تا 2این بیماران را

 اماCPRایدقادر است محدوده زمانی تاثیر دفیبریالسیون را وسیع تر نم.

 در ده سال اخیر در دنیا و به مدد پیشرفت تکنولوژی دستگاههای شوک
.خودکار با قابلیت بهره گیری توسط افراد عادی رو به ترویج است

عادی در به کارگیری سریع دستگاه دفیبریالتور خارجی خودکارتوسط افراد
.تنفسی یک توصیه اکید است–موارد ایست قلبی 



مشخصات

ریتم نامنظم و غیرعادی بطنی

کمپلکس های پهن، ناپایدار و غیرطبیعی

سرعت زیاد

کانونهای مختلف بطنی

عدم وجود برون ده قلبی

در صورت عدم درمان تبدیل به آسیستول*

Ventricular Fibrillation Animation Video.mp4


 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



بدون،بدون پاسخاطمینان از اینکه بیمار 1.

.استنبض، بدون تنفس

.اراطمینان از عدم وجود تماس اپراتور با بیم2.

م اطمینان از عدم وجود تماس سایر اعضای تی3.

.و یا اطرافیان با بیمار



آب، برف یا یخ

وان حمام، استخر یا جکوزی

شبکه های تهویه فلزی خیابانی

(Metal, street ventilation grates)

 (قابل انفجار)مواد پرخطر

محیط رسانا



:در مواردیکه  AEDاستفاده از 

.سینه مصدوم پر مو می باشد-

.اگر روی سینه مصدوم آب وجود دارد-

وجود چسب های درمانی-

وجود دفیبریالتور کاشته شده-













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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مالحظه وجود تنفس

تغییر سروگردن برای برقراری تنفس

 و سپس پایدار سازی

و در صورت عدم موفقیت برگشت به موقعیت قبلی



(خفگی)



 مرگهای ناشی از خفگی درکودکان کوچکتر% 90وقوع بیش از

سال5از 

 موارد% 65درگیری شیرخواران در

داد تشخیص احتمال پایین ایجاد ایست قلبی یا فقدان پاسخ در اثر انس

داده نشده راه هوایی توسط جسم خارجی 



 مرگهای ناشی از خفگی درکودکان کوچکتر% 90وقوع بیش از

سال5از 

 موارد% 65درگیری شیرخواران در

داد تشخیص احتمال پایین ایجاد ایست قلبی یا فقدان پاسخ در اثر انس

داده نشده راه هوایی توسط جسم خارجی 



بزرگساالن

هنگام خوردن

مواد غذایی بهم چسبیده

 شیرخواران و کودکان

هنگام خوردن یا بازی

در حضور والدین یا مراقب کودک

شایعترین علل

 مایعات در شیرخواران

 هات داگ، آب نباتهای گرد، آجیل و )بادکنک، اشیاء ریز و مواد غذایی

در کودکان(  انگور



عالیم انسداد شدید راه هوایی در بزرگساالن
تبادل ضعیف هوا و افزایش سختی در تنفسعالیم–

سرفه بیصدا
سیانوز
ناتوانی در تکلم یا تنفس

تر از موارد  شروع ناگهانی زجر تنفسی در کودکان با یکی یا بیش
زیر
سرفه  –
اغ زدن–
استرایدور–
ویز  –



ارزیابی شدت

سرفه غیرمؤثر سرفه مؤثر

تشویق به سرفه
بررسی مکر از نظر 

تشدید بسمت سرفه غیرمؤثر

یا رفع انسداد 

غیرهوشیار
باز کردن راه هوایی

تنفس مصنوعی5

شروع احیاء

هوشیار
5ضربه به پشت و 5توالی 

سینه در شیرخواران و)فشار 

(سال1کودکان بزرگتر از شکم در 

انسداد خفیف راه هوایی
توانایی سرفه کردن یا 
ایجاد صوت

انسداد شدید راه هوایی
ناتوانی در سرفه کردن یا ایجاد 
صوت



فقط در صورت بروز عالیم انسداد شدید سعی در رفع انسداد کنید:

بیصدا شدن سرفه

افزایش سختی در تنفس و همراهی با استرایدور

 عدم پاسخ

 در صورت سختی در تنفس115تماس سریع با

 موارد% 50تکنیک در حدود 1عدم رفع انسداد فقط با

ینهافزایش احتمال موفقیت در صورت ترکیب ضربه به پشت، فشار به شکم ویا س

 لزوم معاینه توسط پزشک در صورت انجام فشار به شکم



بزرگسال هوشیار در وضعیت ایستاده



دهکودک هوشیار در وضعیت ایستا

 بدلیل احتمال آسیب احشاء داخل

ز شکمی، برای شیرخواران کوچکتر ا

.سال توصیه نمی شود1



در صورت عدم تأثیر فشار به شکم

خر برای بیماران چاقی که ناجی قادر به گرفتن دور شکم نیست و مراحل آ

حاملگی

ارفشار باالتر راه هوایی در مقایسه با فشار به شکم در افراد غیرهوشی





 فقط در صورت مشاهده جسم خارجی در مسیر راه هوایی

یک بیمار بدون پاسخ



میزان اکسیژن هوای بازدمی



5%CO2

اکسیژن16%

نیتروژن79%

متفرقه% 1

اکسیژن21%

نیتروژن% 78

هوای دمی
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