
CPR  مغزي –ريوي  –احیاء قلبي  

به ارگانھايي گفته مي شود كه چون ھمزمان با ھم عمل مي كنند ، نقص در عملكرد ھر كدام از آنھا  ارگان ھاي حیاتي :

  حادث مي شود .  گسبب نقص عملكردي در ارگان ديگر شده و بالفاصله مر

  ارگان ھاي حیاتي عبارتند از : 

  فرماندھي كل بدن  :مغز  •

  تامین اكسیژن و دفع دي اكسید كربن ريه : •

 پمپ خون اكسیژنه به كل بدن  قلب: •

  

  دقیقه مي باشد .  ۴-۶) براي حفظ ارگانھا Golden timeزمان طاليي (

  ارزيابي مصدوم مي باشد.:    CPRاول در  قدم

كمك ھاي اولیه امري ضروري است زيرا بدون تشخیص نمي توان به درمان پرداخت و تشخیص  ارائهاز انجام ارزيابي پیش  

غلط نیز اقدامات نامناسب را به ھمراه دارد . از دست دادن كوچكترين فرصت ھا در ارزيابي اولیه مي تواند عوارض زيانباري را 

  به ھمراه داشته باشد . 

 با صداي بلند بیمار را صدا كنید .  •

 به آرامي به شانه بیمار ضربه بزنید.  •

 اگر بیمار پاسخگو نیست يا تنفس ندارد بايد احیاء آغاز شود .  •

  نكته : اگر بیمار تنفس كوتاه بريده بريده نامنظم مثل تنفس بیمار در حال مرگ دارد بايد احیاء آغاز شود . 

  گام دوم در احیاء : 

 ١١۵با  س اطالع رساني به اورژانس و تما •

 C-A-Bتوالي احیاء 

 CIRCULATION=Cگردش خون  •

 AIR WAY OPEN=Aبازكردن راه ھوايي  •



 BREATHING=Bتنفس دادن  •

 

CIRCULATION=C  

را  است نبض كاروئید (ناحیه گردن)در اين مرحله گردش خون (ضربان قلب) بیمار يا مصدوم را بررسي كنید اگر بیمار بیھوش 

  بررسي كنید . 

غضروف تیروئید قرار داده و آنھا را به يك طرف بلغزانید تا در يك دو انگشت اشاره و میاني را در روي  محل نبض كاروئید :

.ثانیه بايد نبض كاروئید گرفته شود)  ۵شیار ناوداني بیفتد و با نوك انگشتان نبض را لمس كنید (در عرض 



 

بیمار يا مصدوم را از نظر خونريزي شديد بررسي نمائید در صورت  ثانیه نبض كاروئید را بیابید فورًا ۵-١٠(اگر نتوانستید در عرض 

  وجود خونريزي شديد بايد فورًا براي كنترل آن به وسیله فشار مستقیم بر روي زخم اقدام كنید) 

 : راھھای کنترل خونریزی

 فشار مستقیم 

 باال بردن اندام 

 استفاده از نقاط فشار 



 

 

 

  

  در صورت نداشتن نبض بايد ماساژ قلبي را شروع كنید. 

 وسط قفسه سینه را پیدا كنید .١

 پاشنه يك دست را در وسط قفسه سینه قرار دھید  .٢

 دست دوم را روي اولي قالب كرده و به بیمار نزديك شويد .٣

 كرده و از نیروي وزن استفاده كنید  حالت قائمدست ھا را به  .۴

 بار آن را بفشاريد  ٣٠ا كنید و تعداد انگشتان را از قفسه سینه جد .۵

 باشد )در بالغین (سانتي متر ۵عمق ھر فشار بايد حداقل  .۶

 بار در دقیقه باشد ١٠٠سرعت ماساژ حداقل  .٧

 در بالغین نبض گردني و در كودكان نبض بازويي را چك كنید.  .٨

نترل نبض و ثانیه براي ك ١٠كمتر از (حداقل توقف در اعمال ماساژ قلبی  ثانیه است ١٠حداكثر زمان براي چك نبض  .٩

 )هدشوك و تعويض ماساژ دھن

 بدون وقفه ماساژ دھید.  با صداي بلند بشماريد و با اھنگ منظم .١٠

  محل ماساژ : 



  

  * سر در ھنگام احیا باالتر از بدن قرار نگیرد.    *زير بدن بیمار بايستي سفت باشد. نكته : 



  

  توصیه ھاي مھم : 

  . را قطع كنیم  CPRرا ادامه داد تا بیمار را به امكانات درماني برسانیم و بیشتر از چند ثانیه اجازه نداريم  CPRدر ھمه حال بايد 

     A=Air Wayباز كردن راه ھوايي 

  تكنیك ھاي باز كردن راه ھوايي : 

 ويي با انگشت رحركت جا •

 سر عقب / چانه باال  •

 كشیدن فك در مصدوم نخايي  •

  : عقب کشیدن سر و باز شدن راه ھوائی

  



 

 روش جارویی:

  انگشتان را به شکل جارو در می آوریم و جسم را خارج می نماییم. 

  

 فقط اشیاء درحفره دھان

  داليل انسداد : 

  اجسام ريز –غذا  –ترشحات  –مواد استفراغي  –خون  –دندان شكسته  -بیمار زبان 

  انواع تنفس مصنوعي : 

 دھان به دھان  •



 دھان به بیني  •

 شیر خواران)دھان به دھان و بیني ( •

  روش انجام تنفس دھان به دھان : 

v  تروما شده است از تكنیك  چانه باال براي بازكردن راه ھوايي استفاده كنید. اگر بیمار دچار –از تكنیك سر عقب

  بازكردن فك با فشار استفاده كنید ، تنفس را بررسي كنید (نگاه كردن ، گوش دادن و حس كردن)

v  . براي عقب نگه داشتن مصدوم، پیشاني را به عقب فشار دھید  

v  .سوراخ بیني را بین دو انگشت شست و اشاره بگیريد  

v  دستي كه براي باال بردن چانه مصدوم استفاده مي كنید باز نگه دھان مصدوم را با استفاده از انگشت شست

  داريد. 

v  .يك نفس عمیق بكشید . سپس با گذاشتن دھان خود بر روي دھان مصدوم محكم فوت كنید 

v  ثانیه به آرامي در دھان مصدوم نفس بدمید و اين عمل را تا بر آمده شدن قفسه سینه ادامه دھید.  ٢به مدت

اريد و به مصدوم اجازه دھید كه به طور غیر فعال بازدم كند.  دقت كنید كه قفسه سینه مصدوم دھان خود را برد

 پس از ھر بازدم به پايین بیايد.

  تنفس مي باشد .  ٢ماساژ +  ٣٠:  نسبت ماساژ به تنفس

  منع مطلق : 

ü  جدا شدن سر از بدن 

ü  نعشي جمود 

ü  كمبود نعشي 

ü  فساد اعضاي بدن 

ü  متالشي شدن مغز 

  :  CPRتوقف 

 بازگشت تنفس و ضربان خود به خودي  .١

 ) ١١۵رسیدن گروه پیشرفته تر ( .٢

 دستور قطع توسط پزشك  .٣

 خستگي فیزيكي منجر به آسیب امدادگر  .۴

 ظھور عالئم قطعي مرگ  .۵

  نكته : گشادي مردمك ھا و دماي بدن از عالئم قطعي مرگ نیستند.

حوادث غیر مترقبه / وزارت بھداشت درمان آموزش پزشكي / معاونت منبع : كمك ھاي اولیه و امداد رساني در باليا و 

  ١٣٩٢بھداشتي / مركز مديريت شبكه/ انتشار 

  


