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Defibrillation

 AEDاستفاده از دستگاه شوک یا دستگاه 



(AED)



شایعترین ریتم ها

بزرگساالن؛ فیبریالسیون بطنی

 ،کودکان؛ آسیستولPEAهمراه با برادیکاردی

V-fibدر کودکان بیان کننده

مسمومیت با داروها

اختالالت الکترولیتی

بیماریهای مادرزادی قلب



 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 



یکی از شایعترین مداخالت درمانی در ایست قلبی است.

موارد کاربرد:

مراحل ابتدایی فیبریالسیون بطنیVF

تاکیکاردی بطنی بدون نبض

150 ژول جریان الکتریکی در کسری از ثانیه به قلب بیمار منتقل می گردد360تا.

انواع دفیبریالتور:

اتوماتیک

دستی



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



اطمینان از اینکه بیمار . بدون،بدون پاسخ1

.استنبض، بدون تنفس

اطمینان از عدم وجود تماس اپراتور با بیم. .ار2

اطمینان از عدم وجود تماس سایر اعضای تی. م 3

.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-
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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
















(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



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

















تاریخچه

CPR متولد شد و تنها پنجاه سال از عمر آن می گذرد و اولین 1960در سال

و 1986و 1980و 1974و سپس در سالهای 1960دستورالعمل احیا در سال 

صادر شد2010و2005و2000و1992

(  اءپدر علم احی)پیتر سفر به پشنهاد 1988در سال  (CPR)واژه احیاءقلبی ریوی
بخاطر اهمیت احیاء مغز وحفظ کارکرد آن به احیاء قلبی،ریوی 

 .تغییر نام داد (CPCR)ومغزی

وجود دارد که شامل انجمن  CPRسازمانهای متعددی در خصوص دستورالعملهای

ILCOR، انجمن قلب اروپا وAHAقلب آمریکا  International 
Liaison Committee on Resuscitationمی باشد.



مراحل ارزیابی بیمار



ارزیابی سطح هوشیاری.1

ارزیابی گردش خون.2

ارزیابی راه هوایی.3

ارزیابی تنفس.4



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
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 بار در دقیقه100حداقل

120بار در دقیقه بهترین شرایط است.



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
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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.
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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



میزان اکسیژن هوای بازدمی



5%CO2

اکسیژن16%

نیتروژن79%

متفرقه% 1

اکسیژن21%

نیتروژن% 78

هوای دمی



 ارزیابی بیمارمراحل



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



gcs



مقیاس کُمای گالسکو(Glasgow Coma Scale/GCS) 

روشی برای سنجش میزان هوشیاری و عمق کُمای فرد 

باز این روش بر مبنای بررسی بالینی عالئمی نظیر.است

. کردن چشم ها، صحبت کردن و حرکات بیمار است



جدول مقیاس کُمای گالسکو



خودبه خودیسطح ۴

در پاسخ به صدای بلند 3

در پاسخ به درد 2

عدم پاسخ 1



(هدفمند)سطح جهت دار  ۵

(گیجی)سطح اشتباه  4

بیان کلمات نامربوط 3

آوا و)بیان کلمات نامفهوم 

(ناله
2

عدم پاسخ 1



پیروی و انجام دستورات ۶

تعیین محل درد 5

گریز از درد 4

خم کردن دست ها در پاسخ 3

راست کردن دست ها در پاسخ 2

عدم پاسخ 1



پاسخ چشمی-1 Eye Opening Response

.چشم ها به راحتی باز می شوند( الف spontaneously

.چشم ها با صدا کردن بیمار باز می شوند( ب To speech

.چشم ها با محرک دردناک باز می شوند( ج To pain

.چشم ها با هیچ محرکی باز نمی شوند( د Non

(حرکتی)پاسخ موتوری -2 Best motor Response

.از تمام دستورات حرکتی پیروی می کند( الف Obey

.ناحیه دردناک را نشان می دهد( ب Localize to pain

.با محرک دردناک عضو عقب کشیده می شود( ج withdrawal

فلکشن غیرطبیعی( د Abnormal flexion

اگزتنشن غیرطبیعی( ه Abnormal Extension

.هیچگونه حرکتی ندارد( خ Non

پاسخ کالمی-3 Verbal Response

.به راحتی ارتباط برقرار می کند( الف Oriented

محاوره با حالت گیجی و منگی( ب Confusion

.کلمات ناهماهنگ و نامربوط بکار می برد( ج Inappropriate

.اصوات نامفهوم دارد( د Incomprehensible sound

.ارتباط برقرار نمی کند( ه Non


