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ریوی در بزرگساالن–احیای قلبی 

.ایست قلبی یکی از علل شایع مرگ و میر در تمام دنیا بھ شمار می رود•
.یک فرد ممکن است بھ دنبال آسیب یا بیماری، دچار ایست قلبی شود•
.ریوی برای حفظ زندگی ضروری است-در این موارد احیای قلبی•

:زمانی کھ ریوی را شروع کنید –احیای قلبی •
.  ھیچ عالمتی از حیات وجود ندارد•

.فرد بیھوش است و پاسخی بھ تحریک نمی دھد•

.فرد تنفس ندارد•

.تنفس غیرعادی است•



ریوی-روش مورد استفاده برای انجام احیای قلبی 

امن بودن صحنھ و نبودن خطرات جدی: بررسی صحنھ•

)تنفس و نبض( پاسخ دھی و عالیم حیاتی: ارزیابی بیمار•

)از سازمانھای امدادی ( درخواست کمک •
)CPR(ریوی –شروع احیای قلبی •

انجام دفیبریالسیون•



اقدامات گام بھ گام

ھرگونھ خطر را ارزیابی کنید. 1•

.اگر فکر می کنید صحنھ برای انجام چنین کاری امن است، بھ بیمار نزدیک شوید•

.ھرگونھ خطر احتمالی را در مواقع ضروری بھ ویژه ترافیک و خطرھای الکتریکی بررسی کنید•

ھای امدادی اگر بھ نظر می رسد صحنھ امن نیست نباید از خودتان یک قربانی دیگر بسازید پس تا رسیدن نیرو•

.وارد صحنھ نشوید



اقدامات گام بھ گام

.میزان پاسخ دھی بیمار را بررسی کنید. 2•

:اییداگر از ایمن بودن صحنھ مطمئن شدید پاسخ دھی فرد را با یک دستور ساده ارزیابی نم•

.بھ بیمار نزدیک شده و او را بھ آرامی تکان دھید یا شانھ ھایش را فشار دھید•

اسم شما « ، »چشمانت را باز کن«، »آیا صدایم را می شنوی؟«از دستورھای ساده مانند •

.استفاده کنید» دست من را فشار بده« و » چیست؟



اقدامات گام بھ گام

.اگر بیمار بھ سواالت پاسخ داد، بھ آرامی علت مشکل ایجاد شده را ارزیابی کنید•

.دندارد، بیھوش است و نیاز بھ اقدام فوری دار) بھ صدا یا لمس شما( اگر بیمار ھیچگونھ پاسخی•

ار افرادی کھ بھ میزان زیادی الکل یا دارو مصرف کرده اند ممکن است بطور غیر منتظره ای رفت•

ک شدن بھ تھاجمی و واکنش نشان دھند، بنابراین در صورتی کھ از ایمنی صحنھ مطمئن نیستید از نزدی

.فرد بپرھیزید



ز راه اگر بیمارھیچ گونھ پاسخی بھ صدا و لمس شما ندارد، بیھوش است و نیاز بھ محافظت ا•

.ھوایی دارد

اس مطمئن شوید کھ ھیچ خطر ناگھانی برای حیات وجود ندارد و سپس با شماره ھای امدادی تم•

.بگیرید

اقدامات گام بھ گام



اقدامات گام بھ گام
.تنفس را بررسی نمایید. 3•
.بھ حرکات بخش تحتانی قفسھ سینھ و بخش فوقانی شکم نگاه کنید•

.تنفس ھای طبیعی را بررسی کنید اما تنفس ھای منقطع گاه بھ گاه کھ برای حفظ حیات ناکافی ھستند نادیده بگیرید•

:اگر بیمار تنفس طبیعی دارد•

مایید اگر تنفس بیمار تنفس و عالیم حیاتی را ھر چند دقیقھ بررسی ن–با یک روانداز متناسب با فصل بیمار را بپوشانید –بیمار را در وضعیت ریکاوری قرار دھید •

.ریوی را شروع نمایید–قطع شد احیای قلبی 

.دارد وی را درراحت ترین حالتی کھ خودش حس می کند قرار دھید) تاکی پنھ(اگر بیمار تنفس تند •

ا د ر راستای تنھ قرار وضعیت ستون فقرات گردنی ر. ریوی را شروع نمایید-احیای قلبیسریعا بیمار را بھ پشت بخوابانید و : اگر بیمار تنفس طبیعی ندارد•

.دھید و از جابجایی بپرھیزید



اقدامات گام بھ گام

.در صورتیکھ تجربھ و مھارت کافی دارید نبض بیمار را بررسی نمایید•

.برای گرفتن نبض بالغین نبض کاروتید را بررسی نمایید•

انگشت خود را بھ آرامی بین نای و عضالت جانبی گردن 3یا 2برای گرفتن نبض کاروتید محل نای را مشخص کنید،•

–ثانیھ نتوانستید نبض کاروتید را حس کنید، احیای قلبی10تا 5بگذارید، نبض کاروتید را حس خواھید کرد، اگر در مدت 

.ریوی را با ماساژ قفسھ سینھ شروع کنید



اقدامات گام بھ گام
ماساژ قفسھ سینھ. 4•
.قبل از شروع ھر اقدامی ابتدا با اورژانس تماس بگیرید•

ر صورتابتدا نزدیک بیمار شوید و در یک طرف بیمار زانو بزنید، مطمئن شوید بیمار بصورت طاقباز روی یک سطح صاف و محکم دراز کشیده است، د•

اشنھ ی یک دست را پیدا کنید، پ) محل اتصال دنده ھا با جناغ ( اقدام بھ چرخاندن بیمار حتما باید سر و گردن و تنھ بیمار در یک راستا باشد، مرکز قفسھ سینھ 

ست دیگر خود د، دنشوخود را در وسط قفسھ سینھ قرار دھید، شانھ ھایتان را درست در راستای قفسھ سینھ ی بیمار قرار دھید و دقت کنید آرنج بھ ھیچ عنوان خم 

.را روی دست اول قرار دھید و برای جلوگیری از لیز خوردن دست انگشتان دست ھا را در ھم قفل نمایید

فشار دھید، البتھ این کار نیاز بھ انجام تمرین بسیار دارد، در زمان انجام) و نیم اینچ2(سانتی متر6تا 5بدون خم کردن آرنج ھا جناغ را بھ سمت پایین حدود •

.نباید فشار بیشتری اعمال کنید، فقط روی جناغ فشار وارد کنید و تا حد امکان روی دنده ھا فشار وارد نشودماساژ اگر مقاومت زیاد احساس کردید

در ماساژ در دقیقھ است، پس از ھر فشار قفسھ سینھ بھ حالت عادی برگردد تا گردش خون طبیعی قلب تامین گردد، حتی االمکان120تا 100تعداد ماساژ بین •

.ثانیھ اشکال ندارد10وقفھ ایجاد نشود، در صورت ضرورت حداکثر وقفھ تا 



اقدامات گام بھ گام

؟ماساژ قلبی را تا کی ادامھ دھیم•
گروه پزشکیرسیدن ••
AEDشدن آماده • •

بھبودیمشاھده شواھد • •
خستگی • •
.پس از شروع ماساژ و تنفس چک کردن ضربان قلب ممنوع است• •



اقدامات گام بھ گام
.بھبودی بیمار را بررسی نمایید. 5•
ضعیت ریکاوری مار را در وبیمرتبا ھرگونھ عالیمی از بھبودی از جملھ تنفس طبیعی، سرفھ، حرکت و پلک زدن را بررسی نمایید، اگر ھرگونھ عالیم بھبودی دیده شد سریعا•

.قرار دھید

.راه ھوایی را تمیز و باز نمایید. 6•
عات در راه اگر بیمار از غرق شدگی نجات پیدا کرده یا مواد استفراغی،خون یا سایر مای.( برای باز کردن راه ھوایی می توانید بیمار را درھمان وضعیت اولیھ قراردھید و یا بھ حالت ریکاوری برگردانید•

.  ھوایی وجود دارد، ترجیحا از وضعیت ریکاوری برای پاک کردن راه ھوایی استفاده شود

.استشایع ترین علت انسداد راه ھوایي در فرد بیھوش زبان بیمار •

تا از انگشتان دست خارج کرده و راه ھوایی بیمار را تمیز نمایید؛ در صورت وجود دندان شکستھ یا دندان 3یا 2فقط در صورتی کھ جسم خارجی در دھان دیده می شود، آن را با حرکات جارویی •
.مصنوعی شل حتما جھت جلوگیری از ورود بھ راه ھوایی آن را خارج نمایید

پایین متصل انسداد گلو می شود زیرا زبان بھ پشت فکو یک دست را روی پیشانی بیمار قرار دھید و با دست دیگر ضمن حمایت از فک چانھ را باال بیاورید؛ این حرکت باعث جلوگیری از افتادن زبان•
.است



مانورھای باز کردن راه ھوایي

-Head tilt(باال چانھ –سر عقب • Chin lift(

تعاقب آن با ھدف اكستانسیون سر و گردن و در یک امتداد قرار گرفتن راه ھوایي فوقاني و باال كشیدن چانھ و م•

باال كشیدن زبان و حذف اثر انسدادي آن بر راه ھوایي

( jaw thrust)باال کشیدن فک•

یيھواحذف اثر انسدادي زبان و برقراري امتداد راه بھ منظور كشیدن فک تحتاني باال با ھدف جلو راندن و •

.باشدبھترین و اولین تکنیک براي مدیریت راه ھوایي بیماران ترومایي مي •



اقدامات گام بھ گام
)در صورت داشتن آگاھی و مھارت کافی( تنفس مصنوعی بدھید . 7•

دن بھ عقب بربرای تنفس دھان بھ دھان سر بیمار را بھ سمت عقب بکشید و با دست دیگر ضمن حمایت از فک چانھ را باال بیاورید؛ از بلند کردن و•

نی بیمار را گردن اجتناب نمایید خصوصا زمانی کھ بھ آسیب مھره ھای گردن مشکوک ھستید؛ یک نفس عمیق بگیرید و با یک دست سوراخھای بی

.بستھ نگھدارید سپس تنفس دھان بھ دھان را آغاز نمایید؛ تا جایی کھ قفسھ ی سینھ بیمار باال بیاید بھ درون دھان بیمار بدمید

ی شد یک ینھ خالدھان خود را ازصورت بیمار جدا کنید و قفسھ سینھ بیمار را مشاھده کنید تا از پایین آمدن قفسھ سینھ مطمئن شوید؛ زمانی کھ قفسھ س•

ربیمار ثانیھ طول می کشد؛تنفس دھان بھ بینی زمانی انجام می شود کھ دندانھای بیمار قفل شده باشد،اگ1؛ھر تنفس )تنفس2در کل ( تنفس دیگر بدھید

.کودک یا شیرخوار باشد بایستی تنفس دھان بھ دھان و بینی انجام شود

.در صورت عدم تمایل بھ تنفس دھان بھ دھان ، ماساژبھ تنھایی ادامھ یابد•

توجھ بھ اتساع معده• توجھ بھ میزان درصد اكسیژن • توجھ بھ فشار • توجھ بھ زمان • توجھ بھ حجم • كنترل انجام دم • •



اقدامات گام بھ گام

مناسبعدم تھویھ •
:در صورت باال نیامدن قفسھ سینھ پس از تنفس اول باید•

دھان بیمار را از نظر انسداد آشکار راه ھوایی چک کنید و در صورت امکان راه ھوایی را باز کنید-1•

.مجددا راه ھوایی را با مانور مناسب باز کنید و سپس تنفس دوم را بدھید-2•

.تھویھ در ھر سیکل انجام نشود2بیش از -3•



اقدامات گام بھ گام

نفره2ریوی –احیای قلبی . 8•
.ادامھ دھید البتھ درموقع تھویھ بایستی ماساژ متوقف شود2بھ 30اگر نفر دوم رسید ماساژ و تنفس را بھ نسبت •

.سیکل یکبار است2الت پیشنھادی ھر ؛ حاگر دو امدادگر احساس خستگی داشتند می توانند جای خود را با ھم عوض کنند؛ این جابجایی باید با حداقل وقفھ در ماساژ قلبی ایجاد شود•

دفیبریالسیون قلبی. 9•
)در چھ شرایطی عملیات احیا متوقف می شود؟:(احیاتوقف . 10•
شرایط بیمار بھبود یابد•

شرایط ایمنی صحنھ حادثھ ناپایدار باشد•

افراد کارآزموده و پرسنل پزشکی وارد عمل شوند•

یک فرد واجد شرایط فوت بیمار را تایید نماید•
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