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تاريخچه احياءقلبي ريوي مغزي 
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گهي تقدم ايست قلبي 
 
پيش ا



گهي تقدم ايست 
 
تنفسي پيش ا



پيش آگهي ايست تنفس اوليه: نتيجه 

ب توانایي قل
درادامه 
ضربان

فرصت 
بیشترجهت

رسانيكمك

بهتراست



تشخیص ایست قلبی تنفسی

عدم پاسخگوی  ی-1

عدم وجود تنفس-2

(درافراد حرفه اي )فقدان نبض مرکزی -3



بررسی پاسخگوی  ی

بلندصدازدن دست زدن به شانه  





احساس کردن-3شنیدن    -2دیدن    -1:  بررسی تنفس



(دراحياگران حرفه اي)بررسی نبض مرکزی 
(براکیال)بررسی نبض دراطفال (کاروتید)بررسی نبض دربزرگسال



طاقبازقراردادن بیمار-1

قراردادن بیماردرروی سطح سفت-2

:وضعیت قرارگیری بیماربرای شروع احیاء



ترتیب اقدامات احیاءقلبی ریوی

دادن تنفس مصنوعی-3 بازکردن راه هوای  ی-2فشاردادن قفسه سینه-1



محل ونحوه صحیح قرارگیری دستها



ساله1-8فشاربرقفسه سینه درافراد 



ساله1فشاربرقفسه سینه درزیر



فشردن موثرقفسه سینه

4cmوشيرخواران 5cmكودكان5cmعمق فشاربرقفسه سينه دربزرگساالن حداقل -

باردردقیقه100سرعت فشردن حدود-

اجازه بازشدن مجددقفسه سینه داده شود-

زمان فشردن وبرداشتن مساوی باشد-

حداقل وقفه درفشردن قفسه سینه-



بازکردن راه هوای  ی

بیمارزبانشایعترین علت انسداد  چانه باال-2سرعقب              -1



تنفس مصنوعی
تنفس به اندازه ای که قفسه سینه باالبیاید2دادن 



هوای دمی

متفرقه1%

اکسیژن 21%

نیتروژن 78%



هوای باز دمی

5%CO2

اکسیژن 16%

نیتروژن 78%





تنفس دهان به بینی
سیب دهان وعدم پوشش مناسب 

 
این نوع تنفس درصورت ا

وموثراستفاده میشود 



تنفس دهان به دهان وبینی
نان وپ

 
وشش این نوع تنفس درشیرخواران وبعلت کوچک بودن صورت ا

موثراستفاده میشود







چندنک ته
تنفسبهنهسیوفشاربرقفسهداردوجوددرخوناکسیژن قلبی،ایستبیماردچاراولدقیقه4-5در-

دارداولویت

سنيناشنددرتماميبايحرفهغيراحياگرانچنانچهمصنوعيتنفسبهسینهقفسهفشاربرنسبت-

میباشد2به30

کنندعوضخودراجایدقیقه2هرازخستگیجلوگیری برایاحیاءگران-

بیمارراچکحياتيعاليمهردودقیقهودرپایانمیدهیمراانجام2به30سیکل5درهردودقیقه-

مینماییم



عالیم برگشت بیمار

تکان دادن دهان-1

پلک زدن-2

تنفس خودبخودی-3

تکان دادن اندامها-4

داشتن نبض -5







علل انسداد راه هوای  ی

دندان شکسته •

خون •

ترشحات •

مواداستفراغی•

غذا•

اجسام ریز•

غیره•



عالیم تشخیصی انسدادراه هوای  ی

اشکال درصحبت کردن وتنفس-1

تنفس صدادار-2

چنگ زدن به گردن-3

لرزش پره های بینی-4

سرفه خشک ومداوم-5

کبودی لبها ،الله گوش وبسترناخنها-6



رفع انسداد

انانگشت،ازتکنیکدهانبازکردنجهت-1

.شوداستفادهمتقاطع

هصورتیکدرفقطانگشتباجاروکردن-2

.شوددیدهخارجیجسم

دنمیشودیدهخارجیجسمدرصورتیکه-3

.کرداستفادهروشازایننباید



اگرجسم خارجی دیده نشود

رفهسبهبیمارتشویقاقدامموثرترین-

میباشدکردن

بینضربهازسرفهتوانای  یعدمدرصورت-

ممیکنیاستفادهبیمارپشتدوک تف



زدن ضربه پشت درفردهوشیار



مانورهایملیخ
ردد این مانورتاجای  ی ادامه مییابد که یاراه هوای  ی بازشودویافرد بیهوش گ



غیرهوشیار -حامله-چاق: فشاربرقفسه سینه درافراد

حاملهبیهوش

چاق







ضربه به پشت دراطفال





منظور بهدنبارگانهاوبافتهایرابهخوننتواندخونگردشدستگاهکهزمانی:تعریف
ونرسانیدرخنارسای  یشوکدرواقعمیدهدرخبرساندشوکوانرژی اکسیژن نیازتامین

.میباشدحياتياندامهاي

دوجوخطرشوککههنگامیبهتراستپسبدترمیشوددردوترسدراثرشوک-
رامداردبیماررا
 
بدهیمخاطراواطمینانوبهکردها

:شوکعلل-

باشدمیبدنویامایعاتخونزیادیحجمدادنوازدستخونریزی شوکعلتمهمترین-
.میدهدرخشوکبرودازدستخونحجمپنجمازیکبیشوقتی

شوک وخونريزي



عالیم تشخیصی

نبض تند وضعیف-1

پوست سردومرطوب ورنگ پریده-2

تعریق بااحتمال بیشترعرق سرد-3

سیانوز،افزایش زمان پرشدگی مویرگی-4

ضعف وبیحالی-5

سرگیجه،تهوع واستفراغ-6

تشنگی-7

تنفس سریع وسطحی-8

.درصورت ادامه شوک بیهوشی وایست قلبی رخ میدهد: نک ته



وشهای کنترل خونریزی ر

فشارمستقیم به لبه های زخم-1

باالبردن محل زخم ازسطح قلب-2

استفاده از نقاط فشار-3

سیب دیده-4
 
بیحرکت کردن عضو ا

استفاده ازکیسه یخ درمحل خونریزی -5

درصورت عدم کنترل خونریزی استفاده ازتورنیکه-6





اقدامات الزم دربيماردچارشوك

دادن اطمینان خاطر به بیمار-

خوابانیدن بیمار وباال نگه داشتن پاهای او-

زاد کردن لباسهای تنگ اطراف گردن ،سینه وکمر-
 
ا

115گرم نگه داشتن مصدوم وتماس با اورژانس -

درصورت فقدان نبض وتنفس انجام احیاء-

بیمارراباید مدنظرداشتانتقال سریع : نک ته-









حمله قلبی
قلبیحملهعلتنوشایعتریميباشدقلبيبيماريهايبعلتدردنياوميرمرگعلتبيشترين-
باشدشدهدرگیرقلبمقدارازعضلهچهاینکهبهبستهمیباشدکرونرعروقناگهانیانسداد،

میکندفرق عالیم

:عالیم-

تاباالیکمشوناحیهوگردنوبازوهافکانتشاربهباسینهدرقفسهومداومدردفشارنده-1
نمیشودبهتردارو ومصرفاستراحتباکهناف

سوءهاضمهشبیهوعالیمینفستنگی-2

ناگهانیکردنویاغشسرگیجه-3

سیانوزلبهاوپوست-4

شدیدوسردتعریق-5

نامنظمنبض-6
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اقدامات اولیه

رام کردن بیمار-1
 
ا

قراردادن بیماردروضعیت راحت مثل نشسته ويانيمه نشسته-2

جلوگیری ازحرکت بیمار حتی جهت پوشیدن لباس-3

115تماس با اورژانس -4

سپیرین به اندازه -5
 
میلی گرم بصورت جویدنی300دادن ا

دقیقه تاسقف سه دوز 5تا3نیتروگلیسیرین زیر زبانی هر-6

درصورت نبودتنفس ونبض بالفاصله انجام اقدامات احیاء-7



سم
 
ا

سمدرحمالت-
 
هوای  یاهر شدنباریکباعثوترشحاتتنفسیدستگاهمخاط،تورمعضالتانقباضا

میشوددرتنفسواشکال

شبهابتالیانمباشنداک ثرمحرکعاملعنوان،سرما،داروهاودودسیگارمیتوانندبهحساسیتمثلعواملی-
سمحمالتدچار

 
میشونددرماناسپری ازوبااستفادهمیشوندا

:عالیم-

نفس،تنگیسیهیپوک،عالیمدرتکلمبازدم،اشکالهنگامسینهخسطوالنی،خسبابازدممختلتنفس-
شدیددرحمالتوزجرتنفسیخستگی،واضطراب،سرفه

:درمانیاقدامات-

وردن-
 
بیمارتنگلباسهایدرا

اسپری ازاستفادهبیماربرایبهکمک-

115اورژانسباتماس-

دوپافدقیقه5-10هرازاسپری استفاده-

نشستهنيمهيانشستهوضعیتدادن-



تشنج

 :عالیم تشخیصی-

بیهوشی ناگهانی-

تنفس صداداروسیانوزلبهاومخاط-

بریزش ازدهان-
 
دربرخی موارد خروج ترشحات وبزاق خونی ویا ا

سفت شدن عضالت وقوس برداشتن کمر-

انقباض وتکانهای شدید دراندامهای بدن-

شل شدن عضالت-

لودگی-
 
گیجی وخواب ا

مدن فرد-
 
ودرنهایت بهوش ا



اقدامات الزم درتشنج

مراقبت ازبیمارودورکردن اشیاءخطرساز اطراف او-1

دوربیمار را خلوت کنید -2

زادکردن یقه لباس بیمار-3
 
بازکردن لباسهای بیماروا

محافظت سربیمار ازبرخورد به زمین وغیره توسط دست-4

115تماس با اورژانس -5

طح پس ازقطع تشنج راه هوای  ی بیمار رابررسی کرده ودرصورت پایین بودن س-6
هوشیاری اورا به پهلو بچرخانید

عالیم حیاتی بیمار را بررسی کنید-7

ب و-8
 
مبوالنس کودک را باا

 
لرم پاشویه درمورد تشنج ناشی ازتب کودکان تازمان رسیدن ا

داده وخنک کنید



چند نک ته درمورد تشنج

نیدککنترلبیمارراحرکاتجلویزوربهنکنیدسعیهرگز-1

داری خودبیماردهاندردیگری ویاجسمخودانگشتازگذاشتن-2
کنید

استخطرناکبیمارپایدارتشنج-2



ضربه به سر

سیبوهرگونهمیباشدکوچکعروقزیادیتعداددارایسرپوست-
 
رایندوبریدگیا

گرددهوشیاری اختاللوباعثباشدهمراهزیادیخونریزی بامیتواندناحیه

:اقدامات-
وبانداژزخمخونریزی کنترل-

سیببهوتوجههوای  یراهبازکردن-
 
نخاعیا

کنیدبلنداوراکمیوشانهدرازکشیدهکنیدکمکمصدومبه-

115اورژانسباتماس-







صدمات نخاعی
صابویااعرباط،نخاعچندمهره،دیسک،عضله،یایکبهدراثرضربهحوادثاین-

نمنشعب
 
سیبعارضه،ترینمیشودجدیهاایجادمهرهدرستونازا

 
ازدستونخاعبها

سیبمحلزیرناحیهوحرکتحسدادن
 
.میباشددیدها

سیبازعللبرخی
 
:ا

ازارتفاعسقوط-1

عمقدراستخرکمشیرجه-2

موتورواسبازرویافتادن-3

ناگهانیوترمزکردنتصادفات-4

کمررویسنگینجسمافتادن-5

سیب-6
 
سروصورتبها







عالیم تشخیصی

سیب دیدن مهره ها
 
:درصورت ا

دردشدید درناحیه کمر یاگردن-1

تغییر شکل یاخمیدگی درستون فقرات-2

سیب دیده-3
 
حساسیت درلمس ناحیه ا

سیب نخاعی
 
:درصورت ا

ازدست دادن کنترل درحس وحرکت اندامها-1

ازدست دادن حس ویاوجود عالیمی مانند گزگز وسوزش دراندامها وبیحسی -2
واحساس سنگینی اندامها

ازدست دادن کنترل ادرارومدفوع -3

اختالل درتنفس-4



سیب ستون فقرات
 
اقدامات الزم درا

:هوشیاراستمصدوماگر

رام-1
 
بگیریدتماس115وباکردهاوراا

نماییدبیحرکتاوراوسروگردنزانوزدهسرمصدومباالی-2

:استبیهوشاگرمصدوم

جابجاکنیدطولیرابصورتمصدومصحنهبودنامننادرصورت-1

یدبکشباالسمتبهاحتیاطبازبانازافتادنجلوگیری راجهتمصدومچانه-2





















با گازمونوكسيد كربناقدامات الزم درمسموميت 

اقدام سريع به باز كردن درب وپنجره ها-1

115تماس با اورژانس -2

زاد-3
 
كشيدن فرد مسموم به هواي ا

چنانچه هوا سرد است پوشاندن بيمار توسط پتو-4

زاد كردن لباسهاي تنگ بيمار-5
 
ا

خلوت كردن دوربيمار جهت رسيدن هواي بيشتر-6

درصورت داشتن تنفس بيماررا به پهلوي چپ ميخوابانيم-7

چنانچه بيمارفاقد تنفس باشد شروع به احياء قلبي ريوي ميكنيم-8




