
 

 

 پایه احیا کىىدگان ارائه برای احیا                                  خالصه

 (آمريكا قلب انجمن ٢٠١٥ سال گايدالين اساس بر)        

 

 

 مراحل اقذامات
 بسرگسبالى

( سبل 8ببالی  )   

 کَدکبى

( سبل8 تب 1)   
 شیرخَاراى

( سبل 1زیر  )   

( سبل1کوتر از ) .هطوئي شَیذ کِ هحیط برای بیوبر  ٍ ًبجی اهي است ایمنی صحنه   

.پبسخگَیی بیوبر را چک کٌیذ تشخیص ایست قلبی  

.تٌفس ًذارد یب تٌفس طبیعی ًذارد   

  ثبًی10ِعذم حس ًبط در عرض 

( ثبًیِ اًجبم داد10چک ًبط ٍ تٌفس را هی تَاى ّن زهبى در کوتر از )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توبس اٍرشاًس بب احیب شرٍع از قبل ّستیذ تٌْب اگر فعال شذن سیستم اورژانس

 در صَرت در ٍ شَد فعبل اٍرشاًس سیستن تب بگیریذ

 بر خَدکبر خبرجی دفیبریالتَر دستگبُ بَدى دسترس

 .شَد آٍردُ بیوبر ببلیي

 سیستن تب بخَاّیذ  اٍ از دٍم فرد حضَر صَرت  در

 شرٍع سریع را ریَی قلبی احیبی ٍ  کٌذ فعبل را اٍرشاًس

 خبرجی خَدکبر دفیبریالتَر از ٍقت اسرع در. کٌیذ

 .ًوبییذ استفبدُ

 ایست قلبی شاهذ

. هراحلی کِ برای بسرگسبالى شبرُ شذ را پیگیری ًوبییذ

    ایست قلبی غیر شاهذ

.  دقیقِ احیب کٌیذ 2

ٍ سپس سیستن اٍرشاًس را فعبل کردُ  

. دفیبریالتَر خَدکبر خبرجی را در دسترس قرار دّیذ 

. ٍ سپس احیب را شرٍع کٌیذ 

 نسبت فشردن قفسه سینه

 به تهویه

 بذون را هوایی

 پیشرفته

  نفره2 یا 1

30:2 
نفره 1          

30:2           

     نفره و بیشتر  2

15:2             
  فشردن قفسه سینهنسبت

 بِ تَْیِ

 بب راُ َّایی

 پیشرفتِ

  در دقیق120ِ-100 را بب سرعت فشردن قفسه سینه

( تٌفس در دقیق10ِ) ثبًیِ یک تٌفس بذّیذ6بِ ازای ّر   

  در دقیقه120-100  فشردن قفسه سینهسرعت

فشردن قفسه سینهعمق  ( سبًتی هتر5) ایٌچ2حذاقل    حذاقل یک سَم قطر قفسِ سیٌِ 

( سبًتی هتر5 ) ایٌچ2حذٍد   

 حذاقل یک سَم قطر قفسِ سیٌِ

( سبًتی هتر4)حذٍد یک ٍ یک دٍم ایٌچ  

جٌبغ  دست رٍی ًیوِ تحتبًی استخَاى2 محل  دست جٌبغ  دست رٍی ًیوِ تحتبًی استخَاى2 یب 1    نفره1 

 اًگشت در هرکس قفسِ سیٌِ درست زیر خط اتصبلی دٍ 2

 ًَک سیٌِ

  نفره یا بیشتر2

 اًگشت شصت در هرکس قفسِ سیٌِ درست زیر خط 2

 اتصبلی دٍ ًَک سیٌِ

.اجبزُ بذّیذ قفسِ سیٌِ بعذ از ّر ببر فشبر بِ حبلت اٍلیِ خَد برگردد پرشذن قفسه سینه  

. ثبًیِ برسبًیذ10 را بِ کوتر از فشردن قفسه سینهٍقفِ در  به حذاقل رسانذن وقفه  

 شاهسًوي علي - پًر هادی مصطفي

 ايلیه های کمك ي ايرژاوس مدرسیه


