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 به نام حضرت دوست
 

در تجربه چند ساله آموزش کارورزان، مکررا شاهد کارورزانی بوده ام که در حین انجام عملیات احیاء قلبی 
با از دست رفتن تمرکز، قادر به تصمیم گیري سریع نیستند و زمان  شدهعروقی دچار احساس ناتوانی 

 .دهندارزشمند براي احیاء را از دست می
شوند، اما عدم هماهنگی در آشنا می CPRتمام دانشجویان بارها از منابع مختلف مرجع با تئوري انجام 

شود، کارورز بجاي آشنایی يدر گروههاي مختلف بیمارستان و اضطراب در حین احیاء سبب م CPRانجام 
با یادگیري اشتباه همراه  ها آشنا شود که گاهاًبا تجربیات و روشهاي شخصی گروه ،CPRبا اصول علمی 

کردم که در طی یک دوره چند لذا احساس نیاز می. با منابع علمی مطالعه شده در تعارض است بوده و
علمی کارورزان را با  اب جان بیمار، به صورت کامالًساعته یا چند روزه در محیطی دوستانه فارغ از اضطر

بتوانم  CPRآشنا کنم، تا عالوه بر ارتقاء توانایی هاي علمی، با یادگیري دقیق و اصولی  CPRروش انجام 
به کارورزانی که در آینده اي نزدیک به عنوان همکاران من به تنهایی یا به عنوان سرپرست گروه قرار است 

-می. موفق را القاء نمایم CPRبیمار را بر عهده بگیرند، اطمینان به نفس کافی براي هدایت مسئولیت احیاء 

به روز و تکرار  CPRهر شش ماه تا یک سال الزم است اطالعات  AHAدانم که بر اساس پژوهش هاي 
دل نماییم و لذا این کارگاه فقط فضایی خواهد بود تا دانسته هاي خود را در محیطی دوستانه باهم تبا. شود

بیاموزیم که چگونه خود را به روز نگه داشته، بتوانیم از مرز توانمندي به حد خود توانمندسازي برسیم و 
لذا بر گزاري این کارگاه فقط براي تمرین است و . قادر به انجام اقدامات جدید در محیطهاي نا آشنا باشیم

اي مختصر مجددا با اصول تئوري ود در کتابچهبراي شرکت در کارگاه الزم ب.پایان آموزش نخواهد بود
CPR براساس آخرین گایدالینهاي . آشنا شویمAHA  سعی نموده ام اطالعات ضروري و مختصري که

بدیهی است که این کتابچه قصد . هم آورمرگاه در اختیار داشته باشید، گردبهتر است ضمن شرکت در کا
 .ندارد تمام جزییات را به دقت بازگو کند
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در انجام این امر همکاران زیادي به من دست یاري داده اند که از همکاري با آنها در این کارگروه بر خود 
 وسرکار خانم فخرالسادات میرحسینی .کنمچنین با انگیزه احساس شعف می همیارانیبالم و به داشتن می

امید است با مطالعه  .شدزار نمیدریغ و بزرگوارشان نبود این کارگاه برگسایر عزیزانی که اگر وجود بی
تر کتابچه و با آمادگی کافی در روز دوم گارگاه حاضر شوید، و با یادگیري بهتر پاسخ زحمات هرچه دقیق

                                        .شبانه روزي همکاران را داده باشیم
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 مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم

 هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم

 

  تعریفتاریخچه و 

سال  800ریوي مربوط به حدود  ي احیاي قلبی-اولین تالش هاي ثبت شده در زمینه

 .از میالد مسیح می باشدقبل 

می باشد که درکتاب   Elishaاولین تالش مستند مربوط به تنفس دهان به دهان توسط

Bible شرح داده شده است. 

" … And he went up, and lay upon the child, and put his mouth upon 

his eyes, and his hands upon his hands, and he stretcheal himself upon 

the child, and the flash of the child waxed warm." (bible,2kings, uv,34.) 

 

که امروز در دسترس می باشد حاصل قرن ها صرف CPRهاي بنابراین، قطعا گایدالین

 .اندیشه، تجربه و حیات پیشینیان می باشد

ت، ولی اگرچه اصول احیاي قلبی ریوي به صورت مداوم درحال تغییرو بازیابی اس

سال یکبار منتشر می  5ي احیاي قلبی ریوي هر هاي انجمن قلب آمریکا در زمینهگایدالین

میالدي است که محتویات علمی کارگاه و  2010و آخرین انتشار آن مربوط به سال . گردد

 .ي حاضر منطبق برآن می باشدکتابچه

 5 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان  



 

حیات است که باعث ار حفظ کننده وانجام مراحل سلسله  (CPR) ریوي احیاي قلبی-

 .تنفسی می شودافزایش شانس بقا به دنبال ایست قلبی-

 

 

 BLS  :Basic  Life Supportاصول 
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 .رعایت کنید  CPRرا همیشه در        perform         Then Assessاصول کلی 

1  :Assess  یا ارزیابی نیاز بهCPR  از راه        : 
 .عدم هوشیاري وي آگاهی کسب شود  صدا کردن و تکان دادن قربانی از

 .  محسوب می شود CPRنیازمندقربانی  ،)gaspingتنفس ( عدم تنفس یا تنفس غیر طبیعی 

 )perform(اطالع به مرکز اورژانس :  2

 )perform(اگر موجود باشد  .باالي سر قربانی AEDآوردن :  3

 درصورت عدم ،اشدثانیه ب 10ارزیابی نبض کاروتید که حداکثر زمان چک نبض: 4

 .، بدون نبض محسوب شود و یا مشکوك بودن تشخیص 

 )perform(ماساژ صحیح و سریع : 5

 C.C ⇐ صحیح chest compressionاصول 

  سطح زیر بیمار سفت باشد و درsupine position  صورتی که بیمار روي تشک در. (باشد
 ).خارج گردد تشک ،هوايمواج است سریعا با کشیدن شلنگ 

 .احیاگر در کنار قفسه سینه بیمار زانو بزند یا در این موازات در کنار تخت بیمار بایستد

Position  احیاگر طوري باشد که قفسه سینه وي به موازات قفسه سینه ي بیمار قرار بگیرد. 

  تحتانی استرنوم بیمار در خط وسط و پاشنه ي  2/1قسمت پاشنه ي کف دست احیاگر در
 .یاگر روي دست اول چنان باشد که آن را بپوشانددست دیگر اح

  باشد  900زاویه ي مفاصل آرنج و مچ دستان احیاگر و قفسه سینه بیمار. 
  ماساژ قلبی در سریعترین زمان ممکن و قبل از آماده شدنdefibrillator  شروع شود.... و. 
  ریتم ماساژ قلبی در صورت عدم وجودAdvanced Airway 2/30  باشد و در صورت می

در غیراین صورت، در .بدون وقفه ماساژ ادامه یابد  Advanced Airwayوجود 
 .، ماساژ قطع می شود  ventilationزمان
  دقیقه یکبار ماساژ دهنده الزاما تعویض شود حتی  2در صورت حضور بیش از یک احیاگر هر

 در غیاب ابراز خستگی

  BLSالگوریتم

 7 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان  



 

 ثانیه باشد  10ي ماساژ دادن براي کنترل نبض حداکثر زمان وقفه. 
  2حداقل جابه جایی قفسه سینه inch  )5cm  ( باشد. 
  حداقلRate  100: ماساژقلبی/ min  باشد. 
 Recoil  قفسه سینه بعد از هرcompression  کامل باشد ،. 
  زمانcompression  و بازگشت قفسه سینه درcc  برابر باشد. 
 در ماساژ دادن به ویژه قبل و بعد از شوك ، اجتناب شود  از وقفه. 

       نگاه انداختن از نظر وجود جسم خارجی و (  Airwayارزیابی راه هوایی یا :  6

 ) خارج کردن دندان مصنوعی 

و  Head Tilt- chin liftاجراي مانور : 7

در صورت احتمال تروما به گردن با مانور 

thrust jaw  راه هوایی باز شود 

  Breath: دادن تنفس :  8
 

 : اصول تنفس صحیح 

 ثانیه داده شود  1طی  هر تنفس. 
  به میزانیTidal Volume داده شود که باال آمدن قفسه سینه قابل مشاهده باشد. 
  نسبتc.c  بهVentilation  :30   باشد  2به. 
  نفر باشد و  2در صورتی که حداقل تعداد احیا گرانAdvance Airway وجود داشته باشد :

 ) تنفس در هر دقیقه  10-8( تنفس داده شود  1ثانیه  8-6هر  ماساژ،بدون توجه به 
  ازVenlilation  بیش از حد اجتناب شود. 

 

CPR Cycle = 30 Massage + 2 breath 
  است، اشکال در راه هوایی علت اصلی عدم موفقیت در باال آمدن قفسه سینهدر صورت           

Assess & Correct Airway  
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  همیشه به زمان فکر . و سریع با حداقل وقفه باشد ) با ارزیابی قبلی ( اقدامات باید هوشمند
 .کنیم 

 ارزیابی نیاز بهCPR             30(انجام ماساژ        ارزیابی نبض               115اطالع به 
  )تنفس 2(Ventilationمانور مناسب و انجام        ارزیابی راه هوایی               )ماساژ
 اگر دستگاهD.C shock  و یاAED  وجود دارد به محض ارزیابی نبض و احساس         

 .موجود است ، ریتم ارزیابی بشود D.C shockو یا اگر . استفاده می شود  AEDنبودن آن از 
         شما براي آماده شدن و اجراي اقدام بعدي در شرایط نبودن نبض البته تمام لحظات انتظار

پر شود در غیر ) تنفس  2ماساژ  30به ازاي (  CPRباید توسط احیاگر دوم با ادامه سیکل هاي 
از موثر نبودن واقعی اقدام بعدي خبر این صورت وقفه طوالنی براي شروع اقدام بعدي ، پیشاپیش 

 .می دهد 

Circulation 
  دقیقه یکبار باشد  2فواصل چک کردن نبض باید هر. 

 

  زمان گرفتنIV Line  درCPR  : 
 IVو انجام دفیبر بالسیون در صورت لزوم ، احیاگر می تواند به گرفتن  CPRبعد از شروع  -

line  بپردازد که باید بدون قطعCC انجام شود . 

 

  اهمیتABG  درCPR  : 
- ABG  درCPR ي بافتی، هیپرکربیا و اسیدوز بافتی ارزشمند نمی باشدجهت ارزیابی شدت هیپوکس. 
بی  ABGاین ھمھ  واي از( . توصیه نمی شود CPRاندازه گیري روتین آن در طول  -

 )دلیل
 

  در رابطه با تزریق داروها از رگ محیطی : 
به دنبال آن جهت تسریع  IV fluid 20 ccدر صورت تزریق داروها از رگ محیطی ، باید  -

 . گرددانتشار آن به جریان خون مرکزي ، تزریق 
 .مختصري باال بردن اندام بعد از تزریق دارو می تواند کمک کننده باشد  -

 9 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان  



 

 
  تفاوت اثر داروها در تجویز از رگ محیطی در مقایسه با رگ مرکزي : 

 .دارو بیشتر است  سیستمی غلظت: در تزریق از رگ مرکزي  -

 .جریان دارو کوتاهتر خواهد بود زمان  -
 

Please : The least interruption 
Airway  

 Breath  یا تنفس: 

 : mouth to mouth Breathingاصول    
  باز کردن راه هوایی قبل از تنفس دادن 
  بستن بینی بیمار به وسیله يPinching  

  قرار گرفتن دهان احیاگر بر روي دهان بیمار به
  Fitصورت کامال 

 Position ي سینه بیمار باشد وهایش روبه قفسهاحیاگر طوري باشد که چشم                  
 .باال آمدن آن را چک کند 

  ثانیه براي دمیدن هر تنفس رعایت شود  1مدت. 

  شایعترین مشکلmouth to mouth breathing 
بیشتر بعلت مانور نامناسب  ، باز نبودن راه هوایی

است  جسم خارجی ع،سروگردن و بصورت کمترشاي
-که در صورت بروز این مشکل قفسه سینه باال نمی

 .آید بنابراین باید مجددا راه هوایی باز شود و تنفس داده شود 
 در میزان سرایت بیماري mouth to mouth breathing  ،در مراحل اولیه .است  بسیارکم

CPR دادن با یا بدون تنفسBarrier استفاده از  توصیه می شود ولیBarrier باعث  نباید
 .شود CPRتاخیردر 
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استفاده کرد و روش   mouth to mouth breathingمواردي که نمی توان از  

mouth to nose breathing  پیشنهاد می شود. 
 آسیب شدید دهان بیمار  -
 عدم باز شدن دهان قربانی  -

 ربانی در آب باشد در صورتی که ق -

 امکان جفت شدن دهان به دهان نباشد  -

Bag – mask Ventilation  

است به شرطی که دو احیاگر داشته باشند و در صورت وجود یک احیاگر ،  BLSجز موارد 
 ) .ماساژ باید قطع شود  bag – maskدر هنگام استفاده از (  استفاده از آن ممنوع است 

 
 
 

 
 

 

هاي مورد bag – mask می باشد که 600cc: Ventilation-500حجم هواي کافی جهت 

 . به دو صورت می باشد Adult CPRاستفاده در 
 .تخلیه شود  Ventilation بار آن در هر 3/2حدود : لیتري  1
 .تخلیه شود  Ventilationآن در هر بار  3/1حدود : لیتري  2

 :  bag – maskنحوه درست گرفتن 
  ماسک مناسب جهت بیمار انتخاب کنید 
  ماسک را در جهت مناسب بر روي صورت بیمار قرار دهید 

 Position  ماسک بر خالف صورت باشد 

  به حالت حرف ( انگشت شصت و اشاره به ماسک روبه جلو فشار دهدC  روي ماسک قرار
ث کشیدن فک روي فک بیمار قرار گیرد و باع Eبه صورت حرف  5و4و3و انگشتان ) گیرد 

 .به سمت باال شود 

 11 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان  



 

  بار در هرVentilation  600حدودcc  حجم هوا را وارد ریه ها کند. 

  در طی ونتیالسیون به قفسه سینه ي بیمار نگاه کند وexpantion  شدن آن را ارزیابی کند 

 ثانیه داده شود  1در مدت  هر تنفس. 

   Ventilationمورد استفاده  در O2در مورد زمان استفاده و سرعت و میزان غلظت 

bag mask: 
  در هر زمانی که در طولCPR  قابل دستیابی باشد باید استفاده شود. 

 : عوارض هیپرونتیالسیون 
 هیپرونتیالسیون باعث اتساع معده و ایجاد استفراغ می شودو به دالیلی موجب اختالل درCPR می شود: 

 آسپیراسیون  –الف 
 .می باشددادن مناسب به قربانی  Positionجهت CPR قطع اجباري استفراغ موجب  –ب 
باعث کاهش بازگشت وریدي و  ،شده  intrathoracicهیپرونتیالسیون باعث افزایش فشار  -ج

 .و شانس بقا می شود  cardiac output  در نتیجه 
 

 .در آن بیشتر است  Ventilationمعمول اهمیت  CPR به مواردي که نسبت
- pediatric arrest 
- Asphyxial cardiac arrest  ) به دنبال غرق شدن یا مسمومیت دارویی ( 
- cardiac arrest  prolonged  

 

 :  Ventilationدر رابطه با قطع یا عدم قطع ماساژ جهت انجام 
در غیر این صورت . ماساژ و تنفس دادهمزمان می توان  Advanced Airwayفقط در شرایط 

تنفس  1ثانیه ،  8-6هر Advanced Airway  در شرایط . (باید هنگام تنفس ماساژ قطع شود 
 ).تنفس در هر دقیقه  10-8( داده شود 

 

 : BLSترتیب 
و عدم تنفس ) تکان دادن و بلند صدا زدن( تشخیص ارست قلبی توسط چک عدم هوشیاري  )1

 (gasping)یا تنفس غیرطبیعی

 Oxygen  استفاده شود % 40 >با غلظت. 
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 )براساس شرایط AEDآوردن/ (  115تماس با  )2

 چک نبض )3

 )min 100/عدد با سرعت 30(شروع ماساژ قلبی )4

 ي راه هواییارزیاب )5

 )تنفس یک ثانیه اي2( دادن تنفس )6

7( )AED چک ریتم): در اختیار است 

 ACLSتا فراهم شدن و ادامه ماساژ ) درصورت نیاز(دادن شوك  )8

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 ):نبض برقرار است(تنفسیبرخورد با یک ارست 
کنترل نبض در طول +بار در دقیقه 8-10دادن تنفس و تهویه 

CPR هر دو دقیقه یکبار 

 چون هر لحظه امکان ارست قلبی وجود دارد
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  ACLS  :  Life Support Advanced Cardiovascularاصول 

1: Assess چک نبضهمزمان باکه این ارزیابی باید شودارزیابی ریتم انجام مییا 

 circulationهر ریتم بدون نبض مرکزي فاقد قدرت برقراري (.مرکزي باشد 

 . خواهدبود

   بر اساس D.C shockاست باید  V.Tیا  V.Fو ریتم وي  نبض ندارداگر بیمار :  2

 ریتممقادیر در الگوریتم بگیرد ولی اگر آسیستول باشد و یا هر گونه ریتم حتی 

ادامه یابد و مثل آسیستول  CPRباید )  PEA( چون نبض ندارد  باشدسینوسی 

 .برخورد کنیم 
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Defibrilator 
  پس از دادن هرD. C shock  دقیقه شما هیچ وظیفه اي جز ماساژ دادن با  2براي

دقیقه ، دست شما به طرف کاروتید و چشم شما  2پس از . چشم و گوش بسته ندارید 

چون هر ریتمی که در نوار باشد ارزشمندي آن به بودن نبض  .به سمت مانتیور می رود 

 .وابسته است

 

 

 

 
 
 
 
 

 

   در شرایطی که بیش ازmin 5-4  ازarrest  حتی اگر . فرد می گذردD.C shock  در
قبل از دادن شوك )  min 2( طی یک دوره کوتاه  compressionکنار قربانی است باید 

 .انجام شود زیرا احتمال برگشت ریتم بعد از دادن شوك را افزایش می دهد 

 : اصول یک شوك صحیح 

 Defibrillator  روشن و پدل ها برداشته شود. 
 دل ها یا محل مناسب بر روي قفسه سینه بیمار ژل زده شود بر سطح پ. 
 Defibrillator  به طور صحیح شارژ شود. 
  پدل ها در جاي صحیح روي قفسه سینه بیمار قرار داده شود. 
  به سایرین جهت فاصله گرفتن اطالع داده شود. 
  شوك به طور صحیح تخلیه شود. 

نوار است      پی  اکنون که دو چشم تو
                                                    

دست تو زنبض وی چ                      
بیکار است  

است      غدار  دشمنی  ، زمانه  برخیز  
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 :نوع اجراي شوك براي آریتمی هاي 

VT داراي نبض  :Synchronized  : همزمان با فعالیت الکتریکی ایجاد شده توسط بطن شوك
 .تخلیه می شود 

VF وV.T  Pulseless :Asynehronized  : بدون توجه به فعالیت الکتریکی ایجاد شده
 .توسط بطن شوك تخلیه می شود 

3 :Assess  یا ارزیابی راه هوایی : 
 ، LMAبودنشرایط و یا درصورت موجود و براساس سایز Airwayگذاشتن: 4

Combitube،ET  

قبل و بعد از آن از راه ونتیالسیون ثانیه اي با دادن اکسیژن  10ن کردن حداکثر شبه فکر ساك
ساکشن را . اگر حین ساکشن متوجه برادیکاردي شدید .و مانیتور قلبی حین آن باشید  چندثانیه اي

 .قطع و سریعا بیمار را ونتیله کنید

 

 
 
 
 
 

 از وي می خواهید صدایش کند اگر با تکان دادن و صدا زدن پاسخی نمی دهد 
  ،و از نظر فرد تماس گیرنده تنفس هم ندارد ، فقط تا زمان رسیدن کادر پزشکی

   انی نرود شروع به ماساژ دادن سریع کند و اصال سراغ نفس دادن به قرببدون چک نبض 
  Heimlichجسم خارجی باشد که باید تلفنی مانور زا حال واضح مگر اینکه شرح

  c.cبنابراین تنها .در کودکان آموزش داد را  Back blowبراي بزرگان و            
 .را توصیه نکنیدچک نبض  و را توصیه کنید و تنفس                      

 
 
 
 

 

 برايفردي غیر از کادر پزشکی از شما تقاضاي کمک  ،اگر تلفنی
ش شده می کند ، به وي چه فردي که در منزل ناگهان بیهو

 ؟توانید داشته باشیدتا رسیدن کادر پزشکی می يپیشنهاد
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Oropharyngeal Airway 

 : روش انتخاب سایز  - 
  از گوشه دهان طوري قرارداده شود که

زاویه ي آن روي زاویه فکی مندیبل 
 . قرار گیرد

 انتخابAirway  با طول بزرگ تر از
آل سبب فشار دادن به اپی گلوت حد ایده

می شود  obstructionو در نتیجه سبب 
 .می شود obstructionو کوچک تر از حد ایده آل سبب غیر موثر بودن و 

 
Nasopharyngeal Airway 

 Nasopharyngeal Airwayموارد استفاده از  

  Oropharyngead Airwayنسبت به 
 در مواردي که فک قفل شده باشد  -
 .کامال غیر هوشیار نیستقربانی در افرادي که  -

 :کنترااندیکاسیون 

 جراحت سقف دهان .1

 شدن بافت مغزنمایان و  cribriform plateآسیب  .2

 از بینی، دهان، گوش CSFخروج مایع  .3

 
 

LMA  :Laryngeal mask airway  

  امکان گذاشتن با یک دست وجود دارد. 
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  تقریبا در تمام موارد امکان ایجادVentilation وجود دارد حتی  در حد لوله تراشه مناسب

 .از آسپیراسیون جلوگیري می کند  ،با وجود تروماي صورت و خونریزي

  موارد غیرdisposable  بار می توان  40را تا

 .قبل از تعویض استفاده کرد 

  8کاف  تراشهمی تواند یک لولهmm2  را بپذیرد

 . 

 ILMA  را براي افراد بااليkg 30  وLMA 

  kg30براي افراد کمتر از 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

The Esophageal – Tracheal Combitube  
  این وسیله را می توان کورکورانه و بسیار سریع گذاشت 
 Combitube هوایی اورژانسی و سخت توان در راه هاي است که میاي طراحی شدهبه گونه

 .استفاده شود
 بیماران در قبل از % 95درکافی را این وسیله تهویه

هنگامی که .ورود به بیمارستان تامین می کند
Combitube  در بیمارستان به وسیله پزشک

 .می رسد % 100گذاشته می شود این عدد به 
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 در بیماران با عدم هوشیاري، Combitube  می تواند از آسپیراسیون جلوگیري کرد 
 

 :۴۱کنتراندیکاسیون۴۱

 gagفرد داراي رفلکس  -

 بیماري هاي شناخته شده مري -

 )خوردن اسید یا باز(سوختگی ها با مواد شیمیایی -
 

Endotracheal tube : ET 
 

 Bag maskنسبت به  ETمزایاي 

 جداکردن راه هوایی -

 کاهش ریسک آسپیراسیون -

 تهویه ي موثرتر -
 

 : Ventilationاز نظر میزان  ET , LMAتفاوت 
حالی که احتمال تروما به در .باشدمی برابر  combitubeو LMA با  ET تهویهمیزان 

 .اروفارنکس در لوله تراشه از همه بیشتر است

 :  Advanced Airwayراه هاي چک کردن صحیح بودن محل 

  ارزیابی با معاینه فیزیکی : 
 طرفه و قرینه  2مشاهده باال آمدن قفسه سینه به صورت  -
طرفه و  2ریه ها به صورت  fieldشنیدن صداي تنفس به صورت کافی و قرینه در  -

 .استر است گنشنیدن صداي تنفس در زمانی که گوشی به روي اپی 

  ارزیابی باContinous Waveform Capnography  )عتمادترین قابل ا

 ) .روش ارزیابی است 
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  گذاشتنبعد از ET عددي که مقابل دندان ها روي را از  قرارگیري آن داخل تراشه باید طول
 .شودیا لثه بیمار است یادداشت 

 
 : روش تجویز داروها از طریقه لوله تراشه 

 .استفاده شود  IVبرابر دوز مورد نیاز در تزریق  2.5-2به صورت روتین باید دوز دارو  -
 endotrachealآب مقطر یا نرمال سالین حل شود و داخل  ml 10-5باید دارو در  -

 ) .در مورد اپی نفرین ولیدوکائین بهتر است داخل آب مقطر حل شوند ( ریخته شود 

 : داروهایی که می توان از طریق لوله تراشه تجویز کرد 

 ازوپرسینو  -
 پی نفرین ا -

 وانال        لوکسن      نا -

 تروپینآ -

 وکائینلید -
 

 

Please : The least interruption 
 : اصول ساکشن کردن صحیح 

  براي ساکشن هاي پرتابل وجود یک فشار منفیmmhg 120-80  الزم است. 
  براي ساکشن داخل حفره دهان از کاتترsoft  و براي ساکشن داخل لوله تراشه از کاتترrigid 

 .شود می استفاده

 با آمبوبگ چند تنفس داده شود ( ساکشن کردن بایستی بیمار هیپرونتیله شود فاصله قبل ازبال(، 

 .سپس ساکشن را روشن کرده و کنترل نموده و کاتتر را وارد دهان و لوله تراشه می کنیم 
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 درجه 180رسیدن به محل مناسب به میزان نگام ورودحتما باید بسته باشد وبعد ازساکشن ه
 .چرخانده شود

  ثانیه ساکشن باید خارج گردد   15-10پس از مدت. 

 با آمبوبگ چند تنفس داده شود(از هر بار ساکشن کردن مجددا بیمار باید هیپرونتیله شود بعد(. 

  که در صورت بروز برادي کاردي اقدام در حین ساکشن کردن باید مراقب ریتم قلبی بیمار بود
 .به قطع ساکشن شودو به مریض اکسیژن بدهیم 

 از هربار ساکشن کردن، شستشو کتتر با نرمال سالین بوده و درصورت نیاز اقدام الزم پس
 .پروسه تکرار می شود

 
  اهمیتCough CPR  : 

گفته می شود  زیرا ،، به بیمار گفته می شود چندین سرفه بکند Pre arrestدر بیمار هوشیار و 
 )فشار داخل توراکس را باالمی برد. (دارد و در میزان بقا موثر است c.cسرفه اثراتی شبیه به 

 
 

  اهمیتprecordial thumb  

 .چندان مورد مطالعه قرار نگرفته و معموال پیشنهاد نمی شود  precordial thumbاستفاده از 
 : امکان استفاده از این روش وجود داردزیر فقط در موارد با شرایط 

Witnessed + Monitored + unstable VT+ Defibrillator is not immediately ready for use. 
 را نشان  V.Tبه عبارت دیگر باالي سر بیمار هستید که ناگهان ارست می کند و مانیتور

 بیمار اختالل همودینامیک دارد و بصورت فوري امکان استفاده از. می دهد
را شروع  BLSبرسد  D.C Shockوتا  (IIb)یک مشت می زنید.دفیبریالتور را ندارید 

 .می کنید
 

  درV.F  وPulseless V.T: 

           اپی نفرین / 2شوك ماساژ َ           2شوك ماساژ َ
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       اپی نفرین / 2شوك ماساژ َ            )میلی گرم300(آمیودارون / 2شوك ماساژ َ

          )میلی گرم 150(آمیودارون / 2شوك ماساژ َ          

 )نفرین تکرارشوداپی  / 2سیکل شوك ماساژ َ(   اپی نفرین       /2شوك ماساژ َ 
  دقیقه ماساژ همراه شود وسپس اثر شوك در مانیتور  2هرشوك باید بالفاصله با

 .ارزیابی گردد
 

 
 CPRد اروهاي 

 ۴۱۴۳1 ۴۱:اپی نفرینmg  به صورت  دقیقه 5-3هرIV 

 ۴۱ ۴۱لیدوکائین:  mg/kg 5/1-1 به صورتIV  دقیقه تا  5-10با فواصل                     

 .قابل تکرار است  mg/kg 3حداکثر 

 ۴۱۴۳ ۴۱:آمیودارونStat  :300  میلی گرم به صورتIV  میلی گرم 150: و قابل تکرار تک دوز 

 .)این دوز با دوز معمول آمیودارون فرق دارد(

 ساعت بعد 18براي   mg/min 5/0ساعت اول و 6براي   mg/min 1 ۴۱:انفوزیون۴۱

 ۴۱واحد  ۴۳40 ۴۱:وازوپرسینIV )نفرین استفادهیک دوز آن به جاي دوز اول یا دوم اپی          

 ).می شود
 ۴۱ ۴۱:سولفات منیزیم gr2-1  سی سی  10داخلDW5% حل گردد. 

 ۴۱۴۳ ۴۱:بیکربنات سدیمmeq/kg 1 
 :موارد استفاده از بیکربنات سدیم۴۱

 وجود اسیدوز متابولیک قبلی .1

 هایپرکالمی .2

3. overdose شدن داروهاي ضدافسردگی سه حلقه اي 
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Please : The least interruption 
Venticular Fibrillation : V.F 

 
Coarse 

VF 
 
     Fine 
      VF 
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 ECGخصوصیات 

Rate  :غیر قابل تعیین است. 
 150-500فرکانس و امواج زمینه اي با . مشخص وجود ندارد QRS, P T ,موج 

 .در دقیقه می تواند دیده شوند 
 .غیر قابل تعیین است امواج از یک اوج به یک عمق می رسند : ریتم  -2
 .  fine V.Fمیلی متر باشد  2-5ارتفاع امواج می تواند از : ارتفاع  -3

  V.F . mediumمیلی متر باشد  5 -10ارتفاع امواج می تواند 
   V.F . coarseمیلی متر باشد  10-15ارتفاع امواج می تواند 
  V.F . coarse  veryمیلی متر باشد  < 15ارتفاع امواج می تواند 

 

نبض از بین می رود فرد پاسخ نمی دهد و تنفس ها  . V.Fبا ایجاد  :عالئم بالینی 

Gasping  شده شروع یک مرگ غیر قابل برگشت می تواند باشد. 

 –باز   –بدخیم ، انواع اختالالت اسید  pvc ،ي نرسندرمهاي حاد کرو :علل 
 QT –را طوالنی می کنند  refractoryالکترولیت و داروهایی که طول زمان 

 .هیپوکسی  –طوالنی 

Monomorphic V.T )مونومورفیک بطنی کارديتاکی ( 
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 ECGخصوصیات 

Rate :است  در دقیقه 120-250سته بطنی د. 
Rhythm  : بطنی و منظم ریتم 

و  ثانیه30 است که اگربیشتراز 100رعتبا س ) پشت سر هم ( PVC 3: ها  QRSشکل 
به شرط عدم  ثانیه30 کمترازو در شرایط  Sustainedدینامیک باشد مویا با اختالل ه

 .خواهد بود  nonsustoinedدینامیک موهاختالل 
 .یک شکل هستند ها  QRSهمه مورفیک در نوع مونو

 
 : تابلوي بالینی 

محدودیت فعالیت ایجاد می شود  و وپكنس،  نشامل هیپوتنش ده قلبیعالئم کاهش برون
قابل تبدیل به   V.T Stableهمه موارد . البته موارد بدون عالمت هم می توان داشت . 

V.F.,unstable V.T پس درمان آن الزامی است . د نمی باش. 

 

 : علل اصلی 
 ایجاد کند  v.Tقلب ظاهر می شود می تواند  refractoryدر زمان  PVCهر گاه 

 QTافزایش  –داروها  –سکمی يا

Polymorphic V.T  )پلی مورفیک بطنی کارديتاکی( 

 ECGخصوصیات 
Rate  :min  /150-250  
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Rhythm  : منظم و بطنی 
P  : بندرت می تواند دیده شود ولیdissaciation  AV  داریم 

QRS:  تغییر واضح در شکلQRS  داریم 
 

 می شود  V.Fبدون نبض یا  V.Tسریعا تبدیل به  :عالئم بالینی 

 .باشدمیي و سنکوپ طيمحیوژن فکاهش پرعالئم کاهش برون قلبی شامل افت فشار-
 

 –داروها  – refractory periodهاي دوره  pvc می حاد-یسکا :علل اصلی 

QT طوالنی 
 
 
 
 
 
 

 
Torsade de pointes  

 

درمان دارویی به عنوان اولین اقدام ،انتخاب  V.Tدر شرایط 
 . با همودینامیک پایدار انجام می شود  V.Tدر تنها 

 : تعریف همودینامیک پایدار
 و .درد قفسه سینه نداشته باشد .1

 و .)در معاینه رال سمع نشود(ادم ریه نداشته باشد  .2

 میلی مترجیوه نباشد80کمتر از  خون سیستولیفشار .3
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QRS  ها شکلهاي متفاوت دارند می توانند بحالت »Spindle – node  « باشند که
بت باشد به مث مپلکساگر شروع با ك. ارتفاع امواج افزایش و سپس کاهش می یابد 

 .و بالعکس.پلکس منفی خواهیم داشتمدنبالش یک ك

 

 ECGخصوصیات 
Rate  :min  /250- 150  

P  : دیده نمی شود 
QRS  : می تواند فرمspindle node  را ایجاد کند. 

 

 ختم می شود  V.Fبدون پالس یا  V.T هغالبا ب :تابلوي بالینی 

 )  محیطین نکوپ و کاهش پرفیوژهیپوتنشن س( قلبی  برونده عالئم کاهش
 .ناشایع است  Stableموارد تورساد 

 

می تداروهاي آنتی آري –ها  تعلل داروئی شامل آنتی دپرسان  -QT :  علل شایع
 .می سکاي –اختالالت الکترولیتی 

 
 

Asystole 
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 ECGخصوصیات 

Rate  : کمپلکس در دقیقه  6بدون فعالیت الکتریکی یا کمتر از 
Rhythm  : کمپلکس در دقیقه  6هیچ فعالیت بطنی دیده نمی شود و یا کمتر از 

 .دیده نمی شود  QRS , Pهیچ کمپلکس 

 
 : عالئم بالینی 

 .فشار و نبض ندارد .و یا آپنه است gaspingفرد پاسخ نمی دهد و تنفس 

 

 : علل 
1 :End of Life  )ختم زندگی ) علت ه هرب 
 سکمی یا هیپوکسی يا: 2
 نارسایی تنفسی : 3
 برق گرفتگی شدید : 4
قلب قبل  stunningدادن می تواند به علت  D.C shockدرست بالفاصله پس از : 5

 .ایجاد شوداز برگشت ریتم خود بخود 

 

Pulseless electrical activity: PEA 
 

 نمی کند  contractionپالس قلبی ایجاد مشرایط اي ایندر -

 :  ECCخصوصیات 
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 .V.T. , VFبجز ( ریتم همیشه یک فعالیت الکتریکی مشخص را نشان می دهد  -
 .نبض نداریم يول) بدون پالس 

 

 : عالئم بالینی 
 .نبض ندارد. دارد  gaspingیا تنفس  نه استآپ. و کالپس می کند بیمار پاسخ نمی دهد

 

  5H: علل 

I. Hypovolumia 
II. Hypoxia 

III. Hydrogen Ion (Acidosis) 
IV. Hypo-hypercalcemia 
V. Hypothermia 

 5T: علل 

I. Toxins 
II. Tamponade 

III. Tension pneumothorax 
IV. Thrombosis ( Coronary or pulmonary)  
V. Trauma 

 

 CPRموارد عدم شروع 

 .سبب به خطر افتادن حیات احیاگر شود CPRتالش براي اقدام -1
 

 .عالئم بالینی مرگ غیر قابل برگشت مشهود باشد -2
a( Rigor mortis 
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b( Dependent lividity 

c( Decapitation 

d( Transcestion 

e( Decomposition 

 
 .را قبل از ارست امضا کرده باشد CPRبیمار فرم  تمایل به عدم انجام  -3
 
 
 
 

 

 خدایا چنان کن سرانجام کار

 تو خشنود باشی و ما رستگار                                 
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