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( را ثٝ وّیهٝ ثشهػ ٞهب    5115ریبظت ثیٕبرظتبٖ آخریٗ پرٚتىُ احیبی لّجی ریٛی پبیٝ ٚ پیؽرفتٝ)ثسرٌعبَ، اعفبَ ٚ ٘ٛزاداٖ() .1

 ٚ ٔعئَٛ ثشػ آٖ را در ٔحُ لبثُ رٚیت وبروٙبٖ ٘صت وٙد. ٛدٜاثالؽ ٕ٘

 .وٙد  در ٔروس تؼییٗ را( ٚ پسؼه ثیٟٛؼی پرظتبر)احیب ٌرٜٚاػضبء  ،خدٔبت پرظتبری ٔدیر .5

، دظهتیبر ٚ  ٚ پبراوّیٙیهه  دظتیبر ثیٟٛؼی ظبَ یهه در ثشهػ ٞهبی ثعهتری    پسؼه ٔعئَٛ ٌرٜٚ احیب، عجك ٔصٛثٝ ثیٕبرظتبٖ،  *

تؼیهیٗ ٚ  ٘یهس  اػضهب   ؼرح ٚظبیف تؼییٗ ؼدٜ اظت. ICUدر ثشػ  ICUٔتشصص عت اٚرشا٘ط در ثشػ اٚرشا٘ط ٚ ٔتشصص ٔمیٓ 

 ٔصٛة ؼدٜ اظت. در وٕیتٝ اٚرشا٘ط

 .وٙدثٝ آ٘بٖ اثالؽ ٌرٜٚ را ح ٚظبیف ٞریه از اػضبء ؼر ٔعئَٛ ٌرٜٚ احیب .3

 :ؼرح ٚظبیف اػضبء ٌرٜٚ احیب

 پسؼه

  ثر ثبِیٗ ثیٕبر ٔٛلغ  ثٝحضٛر 

 ٜٕٞبًٞٙ وردٖ ٌرٜٚ ود ظبزی آٔبد ٚ 

 ٝثررظی ٔجرای ٞٛایی ٚ ٔٛلؼیت ِِٛٝ تراؼ 

 ٜٚاتشبذ تداثیر درٔب٘ی ٚ ا٘تمبَ ثٝ اػضبء ٌر 

 ریٛی -تبئید ایعت لّجی 

  ٓػّٕیبت احیباػالْ خت 

 ِ تراؼٝ یب تراوئٛظتٛٔی ثیٕبرتؼٛیض ِٝٛ 

 ٓدظتٍبٜ ٚ٘تیالتٛر در صٛرت ِسْٚ تٙظی 

 ْٔٛرتبِیتی در صٛرت فٛت ثیٕبر در حیٗ  تىٕیُ فرCPR 

 Aپرظتبر 

 :ٞب  ٟٔبرت. ٚظبیف ٚ ؼٛداِٚیٗ ػضٛ ٌرٜٚ ود وٝ ثر ثبِیٗ ثیٕبر حبضر  Aپرظتبر 

  ؼرٚع ٔبظبش لّجی تب رظیدٖ پرظتبرC 

  راٜ ٞٛایی ثؼد از رظیدٖ پرظتبر حفظC 

  ٝآٌبٞی وبُٔ ثBLS  ٚACLS 
 

 Bپرظتبر 

 :ٞب  ٟٔبرتثر ثبِیٗ ثیٕبر حبضر ؼٛد. ٚظبیف ٚ  ٔٛلغ  ثٝ ثبیعت  ٔی B پرظتبر

 ٛٔؤثرً ٚ ظبوؽٗ ثتجحر وبُٔ در ا٘جبْ تٟٛیٝ ٔٙبظت ثب آٔج 

  تراؼٝ یب ِیدر ٌرٜٚ ود تأخیرتؼجیٝ راٜ ٞٛایی لغؼی در صٛرت ِِٝٛ(LMA) 
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  ٔبظبش لّجی ٚ ا٘جبْ تٟٛیٝ ثیٗ پرظتبرB  ٚC ٝٞر دٚ دلیم() 

  ٝآٌبٞی وبُٔ ثBLS  ٚACLS 

 Cپرظتبر 

 :ٞب ٟٔبرتثر ثبِیٗ ثیٕبر حبضر ؼٛد. ٚظبیف ٚ  ٔٛلغ  ثٝثبید  Cپرظتبر 

  ٔؤثراػٕبَ ٔبظبش لّت 

  پرظتبر  ٚظیفٝ ا٘جبْتٛا٘بییBجیٝ راٜ ٞٛایی لغؼی()تجحر وبُٔ در ا٘جبْ تٟٛیٝ ٔٙبظت ثب آٔجٛثً یب تؼ 

  ٔبظبش لّجی تب زٔب٘ی وٝ ِیدر اػالْ لغغCPR را ٕ٘بید 

 وبر ثب دظتٍبٜ دفیجریالتٛر 

  ٝآٌبٞی وبُٔ ثBLS  ٚACLS 

 Dپرظتبر 

 :ٞب ٟٔبرتیىی از پرظُٙ ثشػ اظت. ٚظبیف ٚ  Dپرظتبر 

 ( تأٔیٗري ٌیری )ٔعیر ػرٚلی ثبز 

 تجٛیس دارٚٞبی ٚریدی 

  ٌٗرفتABG ٌرٜٚ٘ظر رٞجر  ثرحعت 

 ٜدارٚٞبی تجٛیسی ظبزی آٔبد 

  ٝآٌبٞی وبُٔ ثBLS  ٚACLS 

 ؼرح ٚظبیف افراد پؽتیجبٖ ٌرٜٚ احیب:

 خدٔبت ثشػ

  در ثشػ ٔرثٛعٝ ٚلت  تٕبْحضٛر 

 وٕه ثٝ جبثجبیی ثیٕبر ثٝ اتبق احیبء ٚ یب جبثجبیی ظبیر ثیٕبراٖ ثٝ ثیرٖٚ از اتبق ٔحتضر 

  َٛاوعیصٖ ٚجبثجبیی ٚظبیّی ٔب٘ٙد تراِی اٚرشا٘ط، وپع ... 

  ٚ ِٛازْ ٚ تجٟیسات پط از خبتٕٝ ػّٕیبت احیبء ضدػفٛ٘ی٘ظبفت 

 حفبظت فیسیىی

  احیهبء ٚ ایجهبد أٙیهت    ٚ دٚر وردٖ ٕٞراٞبٖ ٚ افراد اضبفی ٔٛجٛد در ٔح 99ایجبد ٔحیغی آراْ جٟت فؼبِیت ٌرٜٚ ود ُ

 در آٖ ٔحُ

 ٔروس تّفٗ

  آ٘ىبَ پسؼه تٕبض ثبCPR ْجٟت حضٛر در ػّٕیبت  حیب،ود ا در ثر٘بٔٝ ؼدٜ  اػالCPR 
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 ٚاضه    عهٛر  ثهٝ  ثبید در تٕبْ ٘مبط ٔروهس   99ود  ٔؽشصاػالْ ود احیب ثب ؼٙبظٝ )پیج ود احیب در ظبػبت ٔجبز جٟت پیج

 (ثبؼد ؼٙیدٖ لبثُ 

 ٔشتّف ٘عجت ثٝ ؼرح ٚظبیف خٛد در ٌرٜٚ احیب آٌبٞی وبُٔ داؼتٝ ثبؼٙد. ٞبی ؼیفتٞر یه از اػضب در  .4

 د.ٙرا در تٕبْ ٔدت ؼیفت ثٝ ٕٞراٜ داؼتٝ ثبؼ ثبؼد ٔیؼٙبظبیی ود احیب وٝ ثیبٍ٘ر ٘مػ فرد در ٌرٜٚ وّیٝ اػضب وبرت  .5

ٔهدیر خهدٔبت پرظهتبری در اختیهبر      تبئیهد تٟیٝ ٚ پهط از  جٟت ٔبٜ آیٙدٜ  ٔبٜ ٞرٔعئَٛ ٌرٜٚ احیب، ثر٘بٔٝ ود احیب را در پبیبٖ  .6

 .دٞدثبِیٙی ٚ غیر ثبِیٙی ٔروس لرار  ٞبی ثشػتٕبٔی 

ثهٝ اعهالع    وتجهب  را ٚ ٔراتهت  جبثجهبیی را ا٘جهبْ دادٜ   وهد  ، تٟٙب ثهب اػضهبی ٌهرٜٚ    ؼیفت وبری جبیی جبثٝ جٟتیه از اػضب  ٞر .7

 .ثرظب٘دظٛپرٚایسر 

 ٘یبزٔٙد احیب حبضر ؼٛ٘د.احیبء در وؽیه ٔرثٛعٝ ثر ثبِیٗ ثیٕبر وّیٝ افراد ٌرٜٚ  .8

 ٜٚ احیب را در ثرد اصّی ثشػ ٘صت وٙٙد.ثبِیٙی ٚ غیر ثبِیٙی ٔروس ثر٘بٔٝ ٌر ٞبی ثشػٔعئٛالٖ وّیٝ  .9

 .وٙدؼٙبظبیی ثٝ خٛثی در ثشػ  راثیٕبر ٘یبزٔٙد احیب  ،پرظتبر ٔعئَٛ ثیٕبر .11

از ظبیر پرظتبراٖ ثشػ درخٛاظت وٕه وهردٜ ٚ فراخهٛاٖ ٌهرٜٚ وهد      ،ط از تؽشیص ٘یبز ثیٕبر ثٝ احیبپپرظتبر ٔعئَٛ ثیٕبر  .11

 .ٕٞىبر ٔحَٛ وٙدیىی از پرظتبراٖ  را ثٝتٛظظ ٔروس تّفٗ 

 د.تٕبض ثٍیرٔعتمر ٞعتٙد،  در آٖ دداخّی ثشؽی وٝ اػضبء ٌرٜٚ و ٞبی ؼٕبرٜ، ثب غیر ٔجبز پیجدر ظبػبت ٕٞىبر پرظتبر  .15

 .دٞداز عریك تّفٗ اعالع پبراوّیٙیه(ٚ  ٞب  ثشػدر ثیٟٛؼی)را پیچ ٚ ثٝ رزید٘ت  ود، 99 ودثالفبصّٝ پط از اػالْ ٔروس تّفٗ  .13

ٕٞىهبری   را تب زٔبٖ رظیدٖ ٌرٜٚ وهد احیهبء رٞجهری ٚ ثهب     BLSٚ ػّٕیبت  دادٜلرار  ثررظی ٔٛردت ثیٕبر را ٚضؼی پرظتبر ثیٕبر .14

در صهٛرت  وٙهد ٚ  ثب٘یٝ ؼٕبرغ  11ثیٕبر را ثٝ ٔدت حداوثر  تٙفط ٚ ٘جض وبرٚتیدظبیر پرظتبراٖ ا٘جبْ دٞد ثدیٗ ترتیت وٝ 

 .ٕ٘بیدآغبز را تٙفط(  5ٔبظبش لّجی ٚ  31)پبیٝدأبت احیبی یب ػدْ ٚجٛد تٙفط ال غیرعجیؼیػدْ ٚجٛد ٘جض، داؼتٗ تٙفط 

را ثر ثبِیٗ ثیٕهبر حبضهر ٕ٘هٛدٜ ٚ ثیٕهبر را     ؼٛن  DCٚ دظتٍبٜ  دظتٍبٜ ظبوؽٗ ثالفبصّٝ تراِی اٚرشا٘ط،ظبیر وبروٙبٖ ثشػ،  .15

 .تحت ٔب٘یتٛریًٙ لّجی لرار دٞٙد

 د.دٞٚ یب تغییر ِید ا٘جبْ  را وٙترَاثتدا ِیدٞب  ،٘رْ یب آظیعتَٛ VF ثیٕبر ثٝ٘بٌٟب٘ی  در صٛرت اثتالی پرظتبر .16

 ثرظب٘د.ثیٕبر ثر ثبِیٗ  ؼدٜ حبضرپرظتبر ٔعئَٛ احیبی پبیٝ ٚضؼیت ثیٕبر را ثٝ اعالع ٌرٜٚ ود احیبء  .17

 .ٕٞىبری وٙٙدثب ٌرٜٚ ود احیبء ٚ پسؼه ٌرٜٚ  CPRاز اثتدا تب ا٘تٟبی وبروٙبٖ ثشػ  .18

 دٞٙد.ادأٝ  راپیؽرفتٝ ی یباح ػّٕیبتود ثالفبصّٝ پط از حضٛر،  ٌرٜٚ .19

 .پسؼه ٌرٜٚ ا٘جبْ دٞددظتٛر تجٛیس را عجك  پرظتبر ٔعئَٛ دارٚ .51

 .ٕ٘بیٙد تؼٛیض ٔٛلؼیت خٛد را ثب یىدیٍرپط ظٚ  دادٜدلیمٝ ا٘جبْ  5ثٝ ٔدت ٚ تٟٛیٝ را ٔبظبش لّجی  B  ٚCدٚ پرظتبر  .51

 .ؼٛد ا٘جبْ   Bپرظتبرتٛظظ  تأخیرٚ در صٛرت ایٙتٛثبظیٖٛ را ا٘جبْ دادٜ پسؼه ٌرٜٚ  .55
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 .دٞٙدتب ثبزٌؽت ػالئٓ حیبتی ثیٕبر ٚ یب دظتٛر تٛلف احیب تٛظظ پسؼه ٌرٜٚ ادأٝ را احیبی پیؽرفتٝ  ػّٕیبتٌرٜٚ ود  .53

 .ٕ٘بیدثب٘یٝ( ضٕیٕٝ پرٚ٘دٜ  31)یه اظتریپ آظیعتَٛ CPR پط از ختٓ ،٘بٔٛفك CPR در ٔٛردثیٕبر  پرظتبر .54

 .تىٕیُ ٚ در پبیبٖ ٔبٜ ثٝ ٔعئَٛ ٌرٜٚ احیب تحٛیُ دٞٙد CPRر در پبیبٖ ٞرا  CPRفرْ ٌرٜٚ احیبء  اػضبی .55

در پرٚ٘هدٜ ثیٕهبر   را از رٚ٘د احیهبء  ٌسارغ وبُٔ  تىٕیُ ٚدر دٚ ٘عشٝ را  (احیب ػّٕیبت ٌسارغ ثجت فرْ CPR(فرْپسؼه ٌرٜٚ  .56

 .وٙدثجت 

در ٌسارغ پرظتبری ثجت  عٛر دلیك  ثٝا ر، ٔدت زٔبٖ ٚ ٘تیجٝ احیب ٔصرفی ٚ دارٚٞبی ؼدٜ ا٘جبْالدأبت  ثیٕبر، ٔعئَٛ پرظتبر .57

 وٙد.

ٝ  ٚوهردٜ   ثیٕهبر  پرٚ٘دٜ ضٕیٕٝ را (احیب ػّٕیبت ٌسارغ ثجت فرْ CPR(٘عشٝ اصّی فرْ ؼیفت، ٔعئَٛ پرظتبر .58 آٖ را  دْٚ ٘عهش

 .تحٛیُ ظٛپرٚایسر ؼیفت دٞد

جٟهت  بت احیهب را تىٕیهُ وهردٜ ٚ    ظٛپرٚایسر ؼیفت ثٝ ػٙٛاٖ ٘بظر، حیٗ ا٘جبْ ػّٕیبت احیب حضٛر یبثد ٚ فرْ ٘ظبرت ثر ػّٕیه  .59

 تحٛیُ دٞد. ٔروس ثٝ ٔترٖٚتحّیُ ٚ اجرای الدأبت اصالحی 
* دستًرالعمل احیای قلبی ي ریًی پایٍ ي پیشرفتٍ)بسرگسال، اطفال ي وًزادان ي مادران پرخطر( برر اسراگ گایرن یه    

 العمل فًق ي  زم ا جرا می باشن.ضمیمٍ دستًر 2012َای 

 مىابع:
 ا٘جٕٗ لّت أریىب 5115 حیبی لّجی ٚ ریٛیٌبیدالیٗ ا
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 ٔصغفی چمبیی

 )ظٛپرٚایسر آٔٛزؼی(

 ٍ٘بر ٔٙصٛرخب٘ی

 (ٔعئَٛ ود احیب)

 دوتر رأیٗ پرٚیس راد

 (اٚرشا٘ط رئیط ثشػ)
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 اظفٙد رضبزادٜ 

 )ٔترٚ ٖ ثیٕبرظتبٖ(
 اػضبی وٕیتٝ اٚرشا٘ط ثیٕبرظتبٖ

 دوتر ظید ٔحٕد جٕبِیبٖ

 )ریبظت ثیٕبرظتبٖ(

 


