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بیبنیه خط هشی ) (Policy Statement

احیبء لّجی-ضیٛی یه الساْ اٚضغا٘ؿی ٔ ٟٓػٟز ٘ؼبر ػبٖ ثیٕبضا٘ی اؾز و ٝزچبض ایؿز لّجی-سٙفؿی ٔی
ق٘ٛس  ٚسبذیط یب ا٘ؼبْ ٘بصحیح آٖ ثبػض ٔطي  ٚیب ٚاضز قسٖ صسٔبر ػجطاٖ ٘بدصیط ث ٝثیٕبض ٔی قٛز ،ث ٝذبعط
إٞیز ایٗ ٔٛضٛع ٞط  5ؾبَ ٌبیسالیٗ  CPCRزض ؾغح ػٟب٘ی سغییط ٔی وٙسِ ،صا ٔطوع آٔٛظقی زضٔب٘ی
قٟیس ٔغٟطی ٔطٚزقز زض ػٟز آٔٛظـ ٔسا ٚ ْٚدیٛؾش CPCR ٝچ ٝث ٝصٛضر دبی ٚ ٝچ ٝث ٝصٛضر دیكطفشٝ
عجك ٌبیسالیٗ ػسیس  ٚآذطیٗ اععاػبر سٕبْ سعاـ ذٛز ضا ث ٝوبض ٔی ثطز.
داهنه )( Scope

ایٗ ذظ ٔكی زض اضسجبط ثب سٕبٔی دطؾ ُٙزضٔب٘ی قبُٔ  :دطؾشبضاٖ ،دعقىبٖ  ٚزا٘كؼٛیبٖ دعقىی ٚ
دیطادعقىیٔ ،بٔب  ٚوٕه ثٟیبضاٖ ،دطؾ ُٙدبضاوّیٙیه قبُٔ :ضازیِٛٛغی  CT ٚاؾىٗ (  CPCRدبیٔ )ٝی ثبقس.
هدف کلی ) (Aim

ٞسف افعایف ؾغح آٌبٞی دطؾ ُٙزض ضاثغ ٝثب إٞیز ٘ ، CPRح ٜٛصحیح ا٘ؼبْ آٖ  ٚسبطیط ؾطػز ػُٕ زض
٘ ٚ CPRؼبر ػبٖ ثیٕبض ٔی ثبقس سب اظ ایٗ عطیك ذغطار ٘بقی اظ آٖ ث ٝحسالُ ٕٔىٗ ثطؾس.
اهداف ) ( Objective

 - 1سعاـ ثطای ثطلطاضی سٙفؽ ٔٛطط ٌ ٚطزـ ذ:ٖٛ
اِف) اضظیبثی ضاٛٞ ٜایی  ٚزض صٛضر ػسْ سٙفؽ ٔٛطط ثبظ وطزٖ ضاٛٞ ٜایی  ٚقطٚع سٟٛیٔ ٝصٛٙػی
ة) چه ٘جض  ٚزض صٛضر ػسْ ٚػٛز ٘جض قطٚع ٔبؾبغ لّجی
 -2سبٔیٗ ٔطالجز ٔٛطط  ٚفٛضی ػٟز ثیٕبضا٘ی و ٝزچبض ایؿز لّجی قس ٜا٘س.
ٔ ( Post Arrest Care-3طالجز اظ ثیٕبض دؽ اظ ایؿز لّجی-سٙفؿی)
 -4اصعاح ظٔیٞ ٝٙب  ٚػٛأُ ایؼبز وٙٙس ٜایؿز لّجی-سٙفؿی
-5چٍٍ٘ٛی ٘ٛقشٗ ٌعاضـ دطؾشبضی زض ثیٕبضا٘ی و CPR ٝقس ٜا٘س.
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هسئولیت هب )( Responsibilities

 - 1ذظ ٔكی ٔطثٛع ٝسٛؾظ ؾٛدطٚایعض آٔٛظقی زض اذشیبض سٕبٔی ٚاحسٞبی ٔطثٛع ٝلطاض ثٍیطز.
اِف) ٔؿئِٛیٗ ٚاحسٞب ٔٛظفٙس ذظ ٔكی ضا زض اذشیبض دطؾ ُٙذٛز لطاض زٙٞس.
ة ) ثطٌعاضی وعاؼ ٞبی آٔٛظقی ػٟز دعقىبٖ  ٚدطؾ ُٙػسیساِٛضٚز
ح) ثطٌعاضی وبضٌبٞ ٜبی آٔٛظقی حسالُ ٞط قف ٔب ٜیه ثبض سٛؾظ دعقىبٖ ٔشرصص  ٚؾٛدطٚایعض
آٔٛظقی
 - 2دطؾٛٔ ُٙظفٙس عجك ذظ ٔكی ٔطثٛع ٝػّٕیبر  CPRضا ا٘ؼبْ زٙٞس.
 - 3سیٓ ٛٔ CPRظفٙس ثط اؾبؼ چه ِیؿز  ٚذظ ٔكی ٔطثٛعٚ ٝظبیف ذٛز ضا ا٘ؼبْ زٙٞس و ٝثسیٗ
سطسیت ٔی ثبقس:

شرح وظبیف تین : CPCR

ًفر اٍل :
 A & Bثطای ٔؿئِٛیز ثطلطاضی ضاٛٞ ٜایی  ٚسٙفؽ
))Airway & Breathing
ًفر دٍم:
 Cثطای ٔؿئِٛیز ٔبؾبغ لّجی  ٚثطلطاضی ٌطزـ ذٖٛ
))Circulation
ًفر سَم:
 Dثطای ٌطفشٗ ذظ ٚضیسی  ٚاؾشفبز ٜاظ زاضٞٚب
))Drugs & fluids
ًفر چْارم:
 Eث ٝػٛٙاٖ ضاثظ ثب ذب٘ٛاز ٜثیٕبض -وٕه ثٕٞ ٝبٍٙٞی السأبر  ٚ CPRالسأبر زیٍط عجك ٘ظط ضٞجط سیٓ.
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Cardio pulmonary Cerebral resuscitation

تعریف : CPCR

 CPCRیب احیبء لّجی-ضیٛی ،سطویجی اظ سٙفؽ ٔصٛٙػی  ( Chest Compression ٚفكطزٖ لفؿٝ
ؾیٔ )ٝٙی ثبقس ،اٌط قرص ٘شٛا٘س ٘فؽ ثىكس  ٚیب ٌطزـ ذ ٖٛزچبض اذشعاَ قٛز ٔ CPRی سٛا٘س ٌطزـ
ذ ٖٛضا ثطلطاض وطز ٚ ٜثٔ ٝغع ذ ٖٛضؾب٘ی وٙس .ثس ٖٚاوؿیػٖ آؾیت  ٚیب ٔطي ٔغعی زض وٕشط اظ  5زلیمٝ
اسفبق ٔی افشس.
ا٘ؼبْ ٕٔ CPCRىٗ اؾز زض ٔٛاضز اٚضغا٘ؿی ٔرشّف الظْ قٛز ث ٝػٛٙاٖ ٔظبَ :سصبزفبر ،غطق قسٌی،
ٔؿٕٔٛیز ،ثطق ٌطفشٍی ،آؾذیطیكٗ ...ٚ

اقداهبت اولیه و ههن در انجبم  CPRهوثر:

 ٟٓٔ - 1سطیٗ ٔٛضز زض اثشسا حفظ أٙیز احیبءٌط  ٚؾذؽ ٔصس ٚ ْٚاضظیبثی ٔحیظ ٔی ثبقس.
ث ٝػٛٙاٖ ٔظبَ :فطزی و ٝزچبض ثطق ٌطفشٍی قس ٜاثشسا ٔغٕئٗ قٛیس وٙٔ ٝجغ ثطق لغغ قس ٚ ٜؾذؽ
الساْ وٙیس.
 - 2اضظیبثی ٔصس ٚ ْٚسؼییٗ ؾغح ٛٞقیبضی  ( :آیب دبؾد ٔی زٞس) و ٝاظ ٘ظط ٔٛاضز ظیط چه ٔی قٛز:
ثبظ وطزٖ چكٓ ٞب ،ذطٚع صسا اظ زٞبٖ ٚ ٚػٛز ٘كب٘ ٝای اظ حیبر ٔب٘ٙس حطوز ثبظ ٚ ٚضاٖ
 - 3چه ٕ٘ٛزٖ سٙفؽ ٘ ٚجض :چه ٘جض وبضٚسیس ،ثبال  ٚدبییٗ ضفشٗ لفؿ ٝؾی ،ٝٙذطٚع ٛٞا اظ زٞبٖ
ثیٕبض
 - 4زضذٛاؾز وٕه  ٚاػعاْ وس
 - 5قطٚع  CPRثس ٖٚفٛر ٚلز
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چک لیست  ( CPCR 2010پیشرفته)
هقدهه:

دطؾشبضا٘ی و ٝػٟز ا٘ؼبْ السأبر  ACLSزٚضٔ ٜی ثیٙٙس لبزض ٞؿشٙس دؽ اظ ا٘ؼبْ السأبر  BLSزیؽ
ضیشٕی احشٕبِی ٔٛػٛز زض ٔصس ْٚضا سكریص زاز ٚ ٜالساْ ث ٝا٘ؼبْ زفیجطیعاؾیٕٛ٘ ٖٛزٔ ٚ ٜسیطیز ضٞجطی
ٌط ٜٚوس ضا سب ضؾیسٖ دعقه ث ٝػٟس ٜثٍیط٘س.
اهداف:

 - 1حٕبیز ٞبی لّجی  ٚسٙفؿی ثب أىب٘بر دیكطفش ٝسب ثطلطاضی ٚضؼیز سٙفؽ  ٚضطثبٖ لّت ذٛز ثٝ
ذٛزی  ٚدیف ٌیطی اظ ثطٚظ صسٔبر ػجطاٖ ٘بدصیط ثٔ ٝغع  ٚزیٍط اضٌبٖ ٞبی حیبسی ثسٖ ثیٕبض
 - 2سبٔیٗ ٔطالجز ٔٛطط  ٚفٛضی ػٟز ثیٕبضا٘ی و ٝزچبض ایؿز لّجی قس ٜا٘س.
 - 3اصعاح ظٔیٞ ٝٙبی ایؼبز وٙٙس ٜایؿز لّجی سٙفؿی

وسبیل هورد نیبز:

ضاٛٞ ٜایی زٞب٘ی (ایطٚی) ،زاذُ ثیٙی  ٚزاذُ سطاق ٝای (ٔ -)ETبؾه ثب زضیچ ٝاػبظ ٜػجٛض یه عطف ٝی ٛٞا-
ٔٙجغ اوؿیػٖ -فّٔٛشط اوؿیػٖٚ -ؾبیُ ٌِ ِٝٛصاضی زاذُ سطاق -ٝویف یب سطاِی احیبءٚ -ؾبیُ ؾبوكِِٗٝٛ -
ثیٙیٔ ،ؼس ٜایٌ -بٖٔ -بؾه -زؾشىف اؾشطیُ -ؾز ایؿز لّجیٚ -ؾبیُ ضي ٌیطی ٔحیغی قبُٔ وبسشطٞب
یب آ٘ػیٛوز ٞبی قٕبضٚ - 14-18 ٜؾبیُ وبضٌصاضی الیٗ ٚضیس ٔطوعی ثب ؾٛظٖ ٞبی قٕبضٚ - 15-20 ٜؾبیُ
سعضیك زاذُ ضٌی قبُٔ ِ ِٝٛؾطْ ٔ ٚیىطٚؾزٔ -ب٘یشٛض ِ ٚیسٞبی  -ECGزؾشٍب ٜزفیجطیعاسٛض -دسٞبی
زفیجطیعاسٛض -زاضٞٚبی لّجی قبُٔ ادی ٘فطیِٗ ،یسٚوبئیٗ ،دطٚوبئیٗ آٔیسٚ ،اظٚدطؾیٗ -آٔیٛزاض ،ٖٚآسطٚدیٗ،
ایعٚدطسط٘ ،َٛزٚدبٔیٗ ،وّؿیٓ وّطایس  ٚزٚثٛسبٔیٗ -دیؽ ٔیىط ذبضػی -ؾز وطیىٛسیطٚسٔٛی (زض صٛضر ِع)ْٚ
عبهل انجبم کبر :پرستبر
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ردیف

هراحل انجبم کبر

1

زض  ٕٝٞثرف ٞب ( ٔرصٛصب ثرف ٞبی ٚیػ ٚ ٜاٚضغا٘ؽ ٞب) ثطای افطاز حبضط زض ٞط قیفز
ٔؿئِٛیز ٚیػ ٜسؼطیف وٙیس سب ضؾیسٖ سیٓ اصّی  ٚزض حضٛض آ٘بٖ ٚظبیف ٞط وؽ ٔؼیٗ
ثبقس:
;  A&Bثطای ٔؿئِٛیز ثطلطاضی ضاٛٞ ٜایی  ٚسٙفؽ ()Airway & Breathing
;  Cثطای ٔؿئِٛیز ٔبؾبغ لّجی  ٚثطلطاضی ٌطزـ ذ)Circulation( ٖٛ
;  Dثطای ٌطفشٗ ذظ ٚضیسی ٚ ،اؾشفبز ٜاظ زاضٞٚب ))Drugs &Fluids
;  Eث ٝػٛٙاٖ ضاثظ ثب ذب٘ٛاز ٜثیٕبض -وٕه ثٕٞ ٝبٍٙٞی السأبر  ٚ CPRالسأبر زیٍط
عجك ٘ظط ضٞجط سیٓ

2

زض صٛضسی و ٝاِٚیٗ وؿی ٞؿشیس وٚ ٝاضز ٔحُ ٚلٛع حبزط ٝقس ٜایس ،ثٙٔ ٝظٛض اضظیبثی
ٛٞقیبضی ،ثیٕبض ضا صسا ثع٘یس.

A&B

3

زض صٛضر ػسْ دبؾد فٛضا وٕه ثرٛاٞیس  ٚاػعاْ وس ٕ٘بییس.

A&B

4

ضاٛٞ ٜایی ثیٕبض ضا اضظیبثی  ٚآٖ ضا اظ ٚػٛز ٔٛاز ذبضػی  ٚاؾشفطاؽ دبن وٙیس.

A&B

5

ضاٛٞ ٜایی ضا ثب یىی اظ ضٚـ ٞبی ٔطثٛع ٝثبظ ٘ى ٝزاضیس.

A&B

6

سٙفؽ ٘ ٚجض وبضٚسیسی ثیٕبض ضا اضظیبثی وٙیس.

A&B

7

زض صٛضر ػسْ ٚػٛز ٘جض  ٚسٙفؽ الساْ ث CPR ٝیه ٘فط ٜوٙیس ( .سؼساز فكطزٖ لفؿٝ
ؾی ،30:ٝٙسؼساز سٙفؽ)2:

A&B

8

اظ زٔٚیٗ ٘فط وٕه وٙٙس ٜثرٛاٞیس سرش CPR ٝضا ظیط ثیٕبض لطاض زٞس.

A&B

9

ثب زٔٚیٗ ٘فط ٌط CPR ، BLS ٜٚز٘ ٚفط ٜضا قطٚع وٙیس.

10

ثب زض زؾشطؼ ثٛزٖ سطاِی اٚضغا٘ؽ ثطای ثبظ ٍ٘ ٝزاقشٗ ضاٛٞ ٜا اظ ایطٚی اؾشفبز ٜوٙیس.

A&B

11

ثبالی ؾط ثیٕبض لطاض ٌطفش ٚ ٝضٕٗ ثبظ وطزٖ ضاٛٞ ٜایی ( ث ٝضٚـ  )Jaw Thrustثب
ٔبؾه  ٚآٔجٛثً اوؿیػٖ  %100ث ٝثیٕبض ثسٞیس.

A&B

12

زض حبِی و CPR ٝضا ازأٔ ٝی زٞیس اظ ٘فط ؾ ْٛثرٛاٞیس و ٝزؾشٍب ٜقٛن ضا آٔبز ٜوٙس.

13

ؾی ٝٙثیٕبض ضا ثط ٝٙٞوٙیس  ٚدسِٟبی زفیجطیعاسٛض ضا عجك ضإٙٞب زض ضٚی ؾی ٝٙثیٕبض لطاض
زٞیس.

C

14

اظ ٔب٘یشٛض زؾشٍب ٜقٛن ثطای سكریص ٘ٛع آضیشٕی ثیٕبض ثب اؾشفبز ٜاظ دس یب لبقمه ٞب ثٝ
ػٛٙاٖ اِىشطٚز  ECGثطای ٔب٘یشٛض ؾطیغ اؾشفبز ٜوٙیس.

C

15

اٌط ثیٕبض زچبض فیجطیعاؾی ٖٛثغٙی ثبقس ٚی ضا زفیجطیّ ٝوٙیس( .قٛن اؾیٙىط٘ٚبیع زازٜ
قٛز)

C

16

 ECGثیٕبض ضا ثٚ ٝؾیّ ٝچؿجب٘سٖ اِىشطٚزٞبی ؾی ٚ ٝٙاسصبَ ثِ ٝیس ٔب٘یشٛض زؾشٍبٜ
قٛن ٔب٘یشٛض وٙیس ٚ .یه ٘ٛاض عٛال٘ی سٟی ٝوٙیس.

C

خط مؽی ) احیبء قلبی-ریًی( پبیٍ ي پیؽرفتٍ ؼمبرٌ صفحٍ:
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17

اٌط آٔبز ٜوطزٖ زفیجطیعاسٛض ثب سبذیط صٛضر ٌیطز CPR ،ضا ازأ ٝزٞیس.

A&B

18

دطؾشبض آٔٛظـ زیس ACLS ٜضٞجطی ٌط ٜٚوس ضا سب ضؾیسٖ دعقه ث ٝػٟس ٜثٍیطز.

A&B

19

٘جض  ٚسٙفؽ ضا ٔؼسزا ثطضؾی وٙیس (ثؼس اظ ز ٚزلیم ٚ ٝثٔ ٝسر ز ٜطب٘ی)ٝ

A&B

20

زض صٛضر ٘یبظ زٞبٖ  ٚحّك ثیٕبض ضا ؾبوكٗ وٙیس

A&B

21

ثب آٔبز ٜثٛزٖ الضٍ٘ٛؾىٛح  ِِٝٛ ٚسطاق ،ٝزض ٌِ ِٝٛصاضی زاذُ سطاق ٝوٕه وٙیس.

A&B

22

ثیكشط اظ  10-15طب٘ی ٝػّٕیبر  CPRضا ػٟز ا٘ؼبْ ٌِ ِٝٛصاضی زاذُ سطاقٔ ٝشٛلف
٘ىٙیس.

A&B

23

زض صٛضر ٘یبظ زٞبٖ  ٚحّك  ٚزاذُ ِ ِٝٛسطاق ٝثیٕبض ضا ؾبوكٗ وٙیس.

A&B

24

اٌط صساٞبی سٙفؿی زض ؾٕز ضی ٝی چخ ٔح٘ ٚ ٛبٔحؿٛؼ ثبقس ث ٝآضأی ِ ِٝٛزاذُ
سطاق ٝضا وٕی ثیط ٖٚثىكیس.

A&B

25

ٔؼسزا ثب ٌٛقی صساٞبی سٙفؿی زض ٞط ز ٚضی ٝضا ٌٛـ وٙیس.

A&B

26

ث ٝػسز ضٚی ِ ِٝٛسطاق ٝو ٝزض وٙبض ِت ثیٕبض لطاض ٌطفش ٝسٛػ ٝوٙیس( .زض آلبیبٖ ٚ 21-23
زض ذب٘ٓ ٞب ٙٔ 19-21بؾت اؾز)

A&B

27

ِ ِٝٛزاذُ سطاق ٝضاثب وٕه ثب٘س یب چؿت طبثز وٙیس.

A&B

28

ثیٕبض ضا ثب آٔجٛثً سٟٛی ٝوٙیس ( .آٔجٔ ٛشصُ ث ٝاوؿیػٖ  100زضصس ثبقس)

A&B

29

ث ٝحطوبر لفؿ ٝؾی ٝٙزض ظٔبٖ سٟٛی ٝسٛػ ٝوٙیس.

A&B

30

دطؾشبض آٔٛظـ زیس ACLS ٜیه ضي ٔحیغی ثب آ٘ػیٛوز قٕبض ٜثعضي اظ ثیٕبض ثٍیطز.

D

31

ؾیبٞطي ٞبی ثعضٌی چ ٖٛؾیبٞطي زاذُ آض٘غ ضا ا٘شربة وٙیس.

D

32

ثٔ ٝحض ایٙىٛٔ ٝفك ث ٝضي ٌیطی قسیس ػٟز ثطٌكشٗ وعادؽ ػطٚلی ؾطْ ٘طٔبَ
ؾبِیٗ ضا سعضیك وٙیس.

D

33

ضیشٓ  ٚسؼساز ضطثبٖ لّت ضا چه وٙیس.

A&B

34

وٕه وٙیس سب اظ ثیٕبض  ABGسٟی ٝقٛز.

E

35

فكبضذ ٖٛضا ا٘ساظ ٜثٍیطیس ( ث ٝضٚـ غیط سٟبػٕی)

E

36

ٚؾبیُ  ٚزاضٞٚبی ٔٛضز اؾشفبز ٜزض  ACLSضا آٔبز ٜوٙیس.

D

37

زض صٛضر ضي ٌیطی ٘بٔٛفك ،زاضٞٚبیی چ ٖٛادی ٘فطیِٗ ،یسٚوبئیٗ ،آسطٚدیٗ ٘ ٚبِٛوؿبٖ (
 2سب  2.5ثطاثط ٔمساض  )IVضا ثط حؿت ٘یبظ زض  10ؾی ؾی آة ٔمغط یب ٔحّ٘ َٛطٔبَ
ؾبِیٗ ضلیك وطز ٚ ٜث ٝزاذُ سطاق ٝثیٕبض ثطیعیس ( .آسطٚدیٗ زض ثطازیىبضز یب ػعأز زاض ٚ
ٔؿٕٔٛیز ثب اضٌب٘ٛفؿفبر زازٔ ٜی قٛز)

D

38

ؾذؽ ثب آٔجٛثً ثیٕبض ضا  5سب  6ثبض سٟٛی ٝوٙیس سب زاضٞٚب زض ؾغح آِٛئُ ٞب لطاض ٌطفشٚ ٝ
أىبٖ ػصة ؾطیغ آٖ ٞب فطا ٓٞقٛز.

A&B

39

الساْ ث ٝوٕه زض ٌطفشٗ ٚضیس ٔطوعی وٙیس.

D

40

دؽ اظ ضي ٌیطی ٔٛفك  ٚیب ٌطفشٗ ٚضیس ٔطوعی زاضٞٚبی ٔٙبؾت زض زضٔبٖ ضیشٓ ٚ
سغییطار ٕٛٞزیٙبٔیه ضا عجك زؾشٛض ث ٝثیٕبض ثطؾب٘یس.

D

41

ٕٞعٔبٖ ثب ٌطفشٗ ضي ٔحیغی اظ ثیٕبض سٛؾظ دطؾشبض ،دطؾشبض زیٍط سطقحبر زٞبٖ  ٚحّك
ضا ؾبوكٗ وٙس.

A&B

خط مؽی ) احیبء قلبی-ریًی( پبیٍ ي پیؽرفتٍ ؼمبرٌ صفحٍ:
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42

زض صٛضر ٘یبظ  ٚعجك زؾشٛض دعقه ثیٕبض ضا زفیجطیّ ٝوٙیس.

C

43

ٔطالجز ٞبی اِٚی ٝضا ثب ٕٞىبضی ٌط ٜٚثعافبصّ ٝثؼس اظ احیبء لّت  ٚضی ٝا٘ؼبْ زٞیس.

E

44

زض صٛضسی وٕٞ ٝطاٞبٖ ثیٕبض حضٛض زاض٘س اظ دطؾشبض زیٍطی و ٝزض ٌط ٜٚوس ٚظیف ٝای
٘ساضز ثرٛاٞیس و ٝثب آٖ ٞب ثٕب٘س .اػشمبزار ذب٘ٛاز ٜثیٕبض ضا ثسا٘س  ٚث٘ ٝیبظٞبی ػبعفی آٖ
ٞب سٛػ ٝزاقش ٝثبقس.

E

45

زض اِٚیٗ فطصز ٕٔىٗ اػبظ ٜزٞیس و ٝذب٘ٛاز ٜثیٕبضٚ ،ی ضا ٔعالبر وٙٙس.

E

46

زض ٞط ظٔبٖ و ٝثیٕبض ثیساض ٛٞ ٚقیبض ٌطزیسٚ ،لبیغ ضا سب حس أىبٖ ثٚ ٝی سٛضیح ثسٞیس.

ضٞجط

47

اٌط ثؿشٍبٖ ثیٕبض زض زؾشطؼ ٘یؿشٙس زض اؾطع ٚلز ثب آٖ ٞب سٕبؼ ٌطفش ٚ ٝاععاع ثسٞیس.

ضٞجط

48

زض صٛضسی و ٝدعقه ثیٕبض ضا ٔ NO-CPRؼطفی وطز ٜاؾزٔ ،غٕئٗ قٛیس و ٝزض دط٘ٚسٜ
ثیٕبض طجز  ٚأضبء وطز ٜثبقس.

ضٞجط

49

زض صٛضر أىبٖ زؾشٛض دعقه ضا ث ٝذب٘ٛاز ٜثیٕبض ٔٙشمُ وٙیس.

E

50

زض صٛضر فٛر ثیٕبض اػبظ ٜثسٞیس سب ذب٘ٛاز ٜاـ ٚی ضا ثجیٙٙس  ٚعجك ٔٛاظیٗ ػطفی ٚ
قطػی ثب ثیٕبض  ٚذب٘ٛاز ٜاـ ضفشبض وٙیس.

E

51

زض صٛضر فٛق زؾشٛضاِؼُٕ ٔطالجز اظ ثیٕبض زض حبَ احشضبض ٔ ٚطالجز اظ ػؿس ضا عجك
ٔٛاظیٗ قطػی  ٚثب سٛػ ٝث ٝزضذٛاؾز ٕٞطاٞبٖ ا٘ؼبْ زٞیس.

E

52

وّیٔ ٝكبٞسار  ٚیبفشٞ ٝبی ذٛز ضا طجز وٙیس:
اِف-زض ع َٛوس سٕبْ ٚلبیغ  ٚػعئیبر ضا سب حس أىبٖ
ة-ػّز ایؿز لّجی ،ثب ٛٞقیبضی  ٚثسٛٞ ٖٚقیبضی ،ظٔبٖ ثطٚظ ایؿز لّجی ،ظٔبٖ قطٚع
 ،CPRظٔبٖ ٚضٚز دطؾشبض زٚض ٜزیس ٚ ACLS ٜسٕبْ ٚلبیغ ع َٛاحیبء
ح-سؼساز قٛن ٞبی زاز ٜقس ،ٜظٔبٖ آٖ ٞبٔ ،یعاٖ غ َٚا٘طغی آٖ ٞب ،زیؽ ضیشٕی لجُ ٚ
ثؼس اظ زفیجطیعاؾی ٚ ٖٛایٗ و ٝآیب ثیٕبض ٘جض زاقش ٝاؾز یب ذیط
ر-سٕبْ ٞ ABGبی ا٘ؼبْ قس ،ٜظٔبٖ ا٘ؼبْ ،سفؿیط ػٛاة  ٚث ٝضٚیز دعقه ضؾب٘یسٖ ٚ
السأبر ا٘ؼبْ قسٜ
ص-وّی ٝزاضٞٚبی سؼٛیع قسٔ ،ٜیعاٖ آٖ ٞب ،ػبُٔ سؼٛیع آٖ ٞب  ٚدبؾد ثیٕبض ث ٝزاضٞٚب
ع-سٕبْ ٚلبیغ اظ ػّٕ ٝذظ ٚضیسی ٔحیغی یب ٔطوعی ،دیؽ ٔیىط وبض ٌصاقش ٝقسِِٝٛ ،ٜ
ٌصاضی ا٘ؼبْ قس ٚ ٜظٔبٖ ا٘ؼبْ ٞط وساْ ٔ ٚیعاٖ سحُٕ ثیٕبض ثٞ ٝط وساْ
ؽ-زض صٛضسی و ٝثیٕبض ث ٝثرف یب ٚاحس زضٔب٘ی زیٍطی ٔٙشمُ قس ٜاؾز ٘بْ ثرف یب
ٚاحس زضٔب٘ی ،ؾبػز ا٘شمبَ  ٚایٗ و ٝظٔبٖ ا٘شمبَ ذب٘ٛاز ٜاـ حضٛض زاقش ٝا٘س یب ذیط
ح-ػعائٓ حیبسی  ٚضیشٓ لّجی ٘ ٚجض ٞبی وبضٚسیس  ٚفٕٛضاَ ضا ٞط  5زلیم ٝثطضؾی  ٚطجز
وٙیس.
خ-ؾغح ٛٞقیبضی ،صساٞبی سٙفؿی ،صساٞبی لّجیٔ ،بیؼبر زضیبفشی اظ عطیك ٚضیسٞبی
ٔحیغی ٔ ٚیعاٖ ازضاض ثیٕبض ضا ٞط  5زلیم ٝثطضؾی  ٚطجز وٙیس.
ز-وّیٔ ٝكىعار دیف آٔس ٚ ٜالسأبر ا٘ؼبْ قس ٜضا یبززاقز وٙیس.
ش-ظٔب٘ی وٌ ٝعاضقشبٖ وبُٔ قس اظ دعقه  ٚدطؾشبض  ACLSثرٛاٞیس آٖ ضا ٔغبِؼ ٝوطزٚ ٜ
ؾذؽ أضبء وٙس.

خط مؽی ) احیبء قلبی-ریًی( پبیٍ ي پیؽرفتٍ ؼمبرٌ صفحٍ:
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گبیدالین جدید )0202( : CPCR

)Adult CPCR (Advanced
درخًاظت کمک ي ف ب کردن کذ

گبیذالیه
2010
1

قطٚع فٛضی  :CPRفكطزٖ لفؿ ٝؾی ،ٝٙثطلطاضی اوؿیػٖ،
اسصبَ ٔب٘یشٛض یب زفیجطیعاسٛض

آیب ضیشٓ لبثُ قٛن اؾز

خیر

بلٍ
2

9

Asystole / PEA

VF / VT
ؼً

3

ٔ CPRسر  2زلیم:ٝ
 ثطلطاضی IV / IO

4

آیب ضیشٓ لبثُ قٛن اؾز
بلٍ

1
0
 CPRثٔ ٝسر  2زلیم:ٝ
ثطلطاضی IV / IO
ادی ٘فطیٗ ٞط  3سب  5زلیمٝ
زض ٘ظط زاقشٗ ضاٛٞ ٜایی دیكطفش ، ٝوبدٌٛٙطافی

بلٍ

ؼً

6

 CPRثٔ ٝسر  2زلیم:ٝ
 ادی ٘فطیٗ ٞط  3سب  5زلیمٝ
زض ٘ظط زاقشٗ ضاٛٞ ٜایی دیكطفش ، ٝوبدٌٛٙطافی

خیر

آیب ضیشٓ لبثُ قٛن اؾز

آیب ضیشٓ لبثُ قٛن اؾز
بلٍ

خیر
 CPRثٔ ٝسر  2زلیم:ٝ
 زضٔبٖ ػُّ ثطٌكز دصیط

11

آیب ضیشٓ لبثُ قٛن اؾز

خیر

5

ؼً

7
8

 CPRثٔ ٝسر  2زلیم:ٝ
 آٔیٛزاضٖٚ

بلٍ

 زضٔبٖ ػُّ ثطٌكز دصیط
12

ضػٛع ث 5 ٝیب

زضصٛضر ػسْ ٚػٛز ٘كب٘ٞ ٝبی ( ROSCثطٌكز ذٛزثرٛزی ٌطزـ ذ)ٖٛ
ضػٛع ث ٝثبوؽ  10یب  ، 11زضصٛضر  ROSCضػٛع ث ٝآٍِٛضیشٓ ٔطالجز ثؼس اظ

7
CPR
ًشاًِ ّای َ ٍ : ROSCد ًب

ٍ فشارخَى اف ای

واحد آهوز

ًا ْاًی ٍ ه اٍم( PETCO2ه وَ > ) 40mm Hg

هرکس آهوزشی درهبنی شهید هطهری هرودشت

خط مؽی ) احیبء قلبی-ریًی( پبیٍ ي پیؽرفتٍ ؼمبرٌ صفحٍ:
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CABD
چٌاً ِ بیوار لَ وا  Arrestدّ

اٍل  ٍ DC.Shockب

ب یِ هَارد اً ام هی َد.

 :Cفؽردن قفعٍ ظیىٍ ( ) CC : Chest compression
ظر ت  100ببر در دقی ٍ  ،مقٕٞ 5cmطا ٜثب اػبظ ٜثطٌكز وبُٔ لفؿ ٝؾی،ٝٙ

-

ثطای ضي ٌطفشٗ  :ػبثؼبیی احیبء ٌطاٖ  ،چه ٘جض  CC ... ٚضا ٔشٛلف ٘ىٙیٓ.

-

بیؽتر از  10بویٍ ومی تًان  CCرا قطع کرد.

 :Aراٌ ًَایی ()Air way
ثبظ وطزٖ ضاٛٞ ٜاییٔ :ب٘ٛض  ٚ Head Tilt – Chin Liftزضصٛضر قه ث ٝسطٔٚبی ؾشٟٔ ٖٛطٞ ٜب ٔب٘ٛض
Jaw Thrust
 :Bتىفط( ) Breathing
زضصٛضر ػسْ ثطلطاضی ضاٛٞ ٜایی دیكطفش 30 : )ETT ( ٝثبض  2 ، CCثبض آٔج ، ٛحشٕب  O2 100%ث ٝسٝ
آٔجٚ ٛصُ ثبقس.
عطیمٌ ٝطفشٗ آٔج ٛث ٝضٚـ  :E.Cز ٚاٍ٘كز قؿز ٘ ٚكب٘ ٝث ٝقىُ  ، Cزٚض ٔبؾه  ٚؾ ٝاٍ٘كز زیٍط ثٝ
قىُ  Eزض ٘بحیٌ ٝطزٖ .

-

قلبی ()Defibrillation

 :Dؼً

 nippleفضبی ثیٗ ز٘س ٜای دٙؼٓ،

-

دساَ ٞب حشٕب زض ػبی ذٛز لطاض ٌیطز )Apex ( :ؾٕز چخ ظیط
 sternumؾٕز ضاؾز ظیط سطلٜٛ
 اوؿیػٖ لغغ قٛز.ثسٖ ثیٕبض ذكه ثبقس .
حشٕب اظ اِىشطٚغَ اؾشفبز ٜقٛز  ،ضٚی دساَ ٞب ضیرش ٚ ٝثب حطوز  2دساَ ضٚی  ٓٞدرف قٛز .
ٔیعاٖ فكبض دساَ ضٚی ؾغح ثسٖ ( 9-12 kgثب سٛػ ٝثٚ ٝضؼیز ثیٕبض )

-

اؾشفبز ٜاظ ٔرّٛط اِىُ  ٚآة ٔمغط ثٔ ٝیعاٖ  50ث : 50 ٝبرای تمیس کردن پذا َب در اتمب احیبء

-

در احیاء دٍ ًفرُ هاسا قلبی ٍ ولیا
ًوی َد ه ر ب

ا  2دقی ِ).

ٌف ی ربطی بِ ّن ً ارً  ( .هاسا قلبی بِ ّی ٍ ِ قط

وعبت مبظبش قلبی بٍ تىفط

یک وفرٌ

زض سٕبْ ٌطٞ ٜٚبی ؾٙی  30ث ٚ 2 ٝزض ٘ٛظازاٖ  3ث1 ٝ

دي وفرٌ

اعفبَ  15ث ٚ 2 ٝثعضٌؿبَ ( یه ٘فط ٔ 100بؾبغ ٘ ٚفط زیٍط  8-10سٙفؽ زض زلیم)ٝ

بْتریي هاى دادى دارٍّا ٌّ ام هاسا قلبی اس

(ب ی برقراری پرفیَ ى)

اپی وفریه ٞ 1mg :ط  3-5زلیم( ٝزض ٔ CPRحسٚزیز زٚظ ٘ساضز)
 :IVثٟشطیٗ ؾطْ ٘ CPRطٔبَ ؾبِیٗ ٔی ثبقس (ثسیُ ٘عزیه ثٛزٖ اؾٕٛالضیش ٝآٖ ث ٝاؾٕٛالضیش ٝثسٖ)
زض  CPRزاضٞٚب ثصٛضر  IVقٛر  ٚحُ قس ،ٜزازٔ ٜی قٛز .ثؼس اظ ٞط سعضیك ٘ 10-20ccطٔبَ ؾبِیٗ زازٚ ٜ
ؾذؽ  10-20طب٘ی ٝا٘سأی و IV ٝث ٝآٖ ٚصُ اؾز ثبال ٍ٘ ٝزاقشٔ ٝی قٛز.
زاضٞٚبیی و ٝاظ عطیك  ETTزازٔ ٜی قٛز  2-2/5ثطاثط ٔمساض  5-10cc ٚ IVضلیك ٔی قٛز .ثؼس اظ زازٖ زاض-6 ٚ
 5سٙفؽ ٔی زٞیٓ.
اٍ یي ٍ بْتریي دارٍی ًتی ریتوی ا

shock

'CPR 2

ی ى هی با

.

" 10چک ریت

اه ب سوپروایسر آهوزشی:

خط مؽی ) احیبء قلبی-ریًی( پبیٍ ي پیؽرفتٍ ؼمبرٌ صفحٍ:

'CPR 2

اه ب پسشک ت یید کننده:

12

وعخٍ1 :
تبریخ :آببن مبٌ 1391

shock

« مرکس آمًزؼی درمبوی ؼُیذ مطُری مريدؼت »

ؼمبرٌ خط مؽی ياحذ19 :

Adult Post Cardiac Arrest
1

برگؽت خًدبخًدی گردغ خًن (:)ROSC
Return of Spontaneous Circulation

2
تحت وظر گرفته تًُیٍ ي اکعیصن رظبوی:
 و ٍ داؼته 94% ≤ O2
 برقراری راٌ ًَایی پیؽرفتٍ ي کبپىًگرافی جُت اطمیىبن جبی صحی
 اجتىبة از تًُیٍ زیبد

درمبن َی ًتبوعیًن ()SBP < 90 mmHg

3

 بلًض مبی بت IV/IO
 اوفًزیًن يازيپرظًر
 در وظر داؼته لل قببل درمبن
 12 ECG لیذی

4

5

خیر

آیب بیمبر پبظخ م ىبداری بٍ دظتًر ک می دارد

در وظر داؼته ایجبد َی ًترمی

بلٍ

6

STEMI
یب

7
برقراری مجذد گردغ خًن
وط٘ٚطی

ؼک زیبد بٍ AMI
خیر

8

مراقبت ي درمبن َبی پیؽرفتٍ يیصٌ

اه ب سوپروایسر آهوزشی:

خط مؽی ) احیبء قلبی-ریًی( پبیٍ ي پیؽرفتٍ ؼمبرٌ صفحٍ:

اه ب پسشک ت یید کننده:
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نکبت و تو ی بت ههن:
چىبو ٍ  BPپبئیه ببؼذ بیمبر را  hyperventilateومی کىی  ،زیرا بب

کبَػ  BPمی ؼًد.



ؼري تًُیٍ بب  10تب  12تىفط در دقی ٍ ي ادامٍ تب رظیذن  PETCO2بٍ 35-40 mm Hg



اکعیصوبظیًن مذاي ي پبیػ آن بب پبلط اکعیمتر ي درصًرت امکبن کبَػ  FIO2بٍ میسان حذاقل
تب رظیذن SPO2≥94%



درصًرت امکبن ببالو ٍ داؼته  30درجٍ ظر بیمبر جُت جلًگیری از اد م سی ،آظ یراظیًن ي
پىًمًوی
پبیػ



ئ حیبتی  ،ریت ي گرفته  12 ECGلیذی ي درصًرت َی ًتبوعیًن (:)SBP<90mmHg

بلًض 1 IVتب  2لیتر ورمب ظبلیه بب دروظر داؼته ؼرایط ببلیىی بیمبر (جُت ایجبد َی ًترمی
اظتفبدٌ از مبی بت بب ) 4° c



اظتفبدٌ از داريَبی يازياکتیً وظیر اپی وفریه بب اوفًزیًن (  ، )0.1-0.5mcg/kg/minديپبمیه بب
اوفًزیًن ( )5-10mcg/kg/minي وًراپی وفریه بب اوفًزیًن (  )0.1-0.5mcg/kg/minي ادامٍ تب
رظیذن ()SBP≥90mmHg



ب ي کمک بٍ ملکرد آوُب ي َم ىیه ت بیٍ ظًوذ فًلی ي

ارزیببی خًورظبوی ارگبوُب ي ا

 NGTي

کىتر ج ة ي دفع مبی بت()I/O
ایجبد َی ًترمی جُت اص

اخت الت وًريلًشیک بعیبر حیبتی می ببؼذ ي تأ یر مُمی در

متببًلیع الکتبت ي  O2دارد.



ب ذ از  ROSCدمبی مرکسی بذن بیمبر ببیذ بیه  32°cتب  34برای  12تب  24ظب ت رظبوذٌ ؼًد.
در مذت ایجبد َی ًترمی  ،کىتر

ًاملی کٍ بب

صذمٍ م سی می ؼًوذ وظیر  :تؽى  ،لرز،

اضطراة ،درد ي م بيمت دربرابر دظت بٌ يوتی تًر بب اظتفبدٌ از دارَبی آرامػ بخػ  ،مخذر ي
ضذاضطراة ي ...کىتر گردد.


قىذ خًن بیمبر ببیذ بیه ( )144-180mg/dlبٍ دقت کىتر گردد.
مذٌ تریه لت ایعت قلبی ظىذر حبدکريوری (  )ACSمی ببؼذ .درصًرت ببالرفته قط ٍ  STیب
 LBBBجذیذ ،درمبن  ACSؼري ؼًد.
ًتای ًَرٍ َ ی

 :يض یت پیبمذَبی وًريلًشیک بیمبر م مًال بیه  24تب  48ظب ت ب ذ از ایعت

قلبی بب م بیىبت صبی ي تعت َبی تؽخیصی ا

از

 CTي  MRIقببل ارزیببی می ببؼذ ي

درصًرت لسي درمبوُبی تخصصی وًريلًشیک اوجب گیرد.
چٌاً ِ بیوار هش

حاد رًٍری دارد ب فا لِ بای تی ً یَ رافی اٍر اً ی اً ام َد.

َر بیمبر  CPRؼذٌ ب فبصلٍ بٍ بخػ يیصٌ مىت ل ؼًد  ،در یر ایىصًرت مجذدا  Arrestمی دَذ.
واحد آهوز

هرکس آهوزشی درهبنی شهید هطهری هرودشت

خط مؽی ) احیبء قلبی-ریًی( پبیٍ ي پیؽرفتٍ ؼمبرٌ صفحٍ:
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سوابق خواندن خط هشی توسط کبرکنبن
Employee Record of Having Read the Policy

CPCR Policy
ایٌ اًب ا َل هَ َد در خط هشی ًام بردُ
تبریخ Date :

ُ را خَاً ُ ٍ درک ردُ ام.

ام بءSignature :

خط مؽی ) احیبء قلبی-ریًی( پبیٍ ي پیؽرفتٍ ؼمبرٌ صفحٍ:

مؽخصبت کبملFull Name :
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