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إٞیت
 ٘اٌٟا٘ی حٛادثتزٚس

ػىس اِؼُٕ درست ٚ تٝ ٔٛلغ ٔٙجز تٝ واٞص ػٛارض

CPR for all

تصٕیٓ تٝ وٕه رسا٘ی



ارسیاتی ٔصذْٚ
آیا ٔصذْٚ ٚظؼیت تحذیذ وٙٙذٜ حیات دارد؟: ٞذف

:تزرسی
پاسخ تیٕار
                      ٚظؼیت راٜ ٞٛاییAir way              A

                       ٚظؼیت تٙفسBreathing               B

           ٖٛٚظؼیت ٌزدش خCirculation              C



پاسخ تیٕار
ٚظؼیت پاسخ تیٕار ارسیاتی وّی اس ٚظؼیت ٞطیاری ٚی

ٞطیار
پاسخ تٝ ٔحزن
 فطار ٔاٞیچٝ ضا٘ٝ$پاسخ تٝ ٔحزن درد٘ان#!
تذٖٚ پاسخ

ٓاٌز پاسخ ٘ذاد  اتتذا تا تیٕار صحثت ٔی وٙی
ٓچٙذ ظزتٝ تٝ ضا٘ٝ اٚ سدٜ ٚ تّٙذ اٚ را صذا ٔی س٘ی

تیٕار ٞطیار ٞیچٍاٜ فالذ ٘ثط یا تٙفس ٘یست.



Air Way

 ٗتستٝ تٛدٖ راٜ ٞٛایی ٔٙجز تٝ اس دست رفتB  ٚC .

 در تیٕاری وٝ ٌزیٝ ٔیىٙذ، فزیاد ٔی وطذ ٚ سزفٝ ٞای لٛی
.ٔی وٙذ، راٜ ٞٛایی تاس است

 ٚ اٌز تیٕار تا ٚجٛد ٞطیاری ٕ٘ی تٛا٘ذ حزف تش٘ذ، ٌزیٝ وٙذ
یا سزفٝ ٞای ٔٛثزی داضتٝ تاضذ، احتٕاَ ا٘سذاد راٜ ٞٛایی



(A)   تاس وزدٖ ٔجزای تٙفسی
ٓحفزٜ دٞاٖ را اس ٚجٛد ٞزٌٛ٘ٝ جسٓ خارجی پان ٔی وٙی

 $ٚ آدأس، د٘ذاٖ ٔصٙٛػی، تزضحات، استفزاؽ#...

  تا فطزدٖ پیطا٘ی تٝ پاییٗ ٚ وطیذٖ چا٘ٝ تٝ تاال راٜ تفس را
.تاس ٍ٘ٝ ٔی داریٓ

Head tilt chin lift

Jaw-thrust



Head tilt chin lift                jaw thrust



 (B)تزرسی ٚظؼیت تٙفس تیٕار 

ٓرا جّٛی دٞاٖ ٚ تیٙی تیٕار لزار دادٜ ٚ چطٓ تٝ لفسٝ سیٙٝ ٔی دٚسی ٌٝ٘ٛ  .
#ثا٘یٝ 10تزای $

ٓحس ٔی وٙی

ٌٓٛش ٔی وٙی

ٓٔی تیٙی



   (B)تزرسی ٚظؼیت تٙفس تیٕار تیٟٛش
-تىفس دارد؟     +   

بار وفس دَی 2راٌ تىفسی باز ي 

-قفسٍ سیىٍ متسع میشًد؟  +   

٘فس ٔیذٞیٓ 1یىثار دیٍز راٜ تٙفسی تاس ٚ 

+لفسٝ سیٙٝ ٔتسغ ٔیطٛد؟      -

CPRحمایت تىفسی یا  ٚ وٙتزَ حفزٜ دٞاٖ CPRضزٚع 

حمایت تىفسی یا 
CPR

تعدادي  
کیفیت   

يضعیت دَی بٍ سمت  
چپ



٘حٜٛ ٘فس دٞی دٞاٖ تٝ دٞاٖ
 راٜ تٙفسی را تاس وزدٜ، تیٙی ٔصذْٚ را تا دست تستٝ ٚ تٝ درٖٚ دٞاٖ ٚی

.ٚ در ػیٗ حاَ لفسٝ سیٙٝ ٔصذْٚ را سیز ٘ظز ٔی ٌیزیٓ. ٔی دٔیٓ

دٞاٖ تٝ تیٙی
ًآٔثٛ ت
ٝراتط یه طزف



(C) ٖٛتزرسی ٚظؼیت جزیاٖ خ
ٚ وٙتزَ ٘ثط وارٚتیذ، فٕٛر...

ٓتزرسی اس رٚی ػالئ
 سیا٘ٛس/ پٛست سزد
 فؼاِیت تصُ اِٙخاع ٚ یا $ػالئٓ خٖٛ رسا٘ی وافی تٝ ٔغش

#لطز ٔغش

خٛ٘زیشی ضذیذ



٘ثط



ٚظؼیت دٞی تٝ تیٕار تیٟٛش
 اٌز ٘ثط ٚ تٙفس دارد، ٔؼایٙٝ ٚ ضزح حاَ ٌیزی ٚ سپس

# left sided$ ٚظؼیت دٞی تٝ چپ

اٌز ٘ثط ٚ تٙفس ٘ذارد ضزٚع احیا













ٔؼایٙٝ جسٕی
 جستجو برای کشفDOTS

Deformity

   



ٔؼایٙٝ جسٕی
 جستجو برای کشفDOTS

Open Wound



ٔؼایٙٝ جسٕی
 جستجو برای کشفDOTS

Tenderness



معاینه جسمی
 جستجو برای کشفDOTS

Swelling    



ٔؼایٙٝ جسٕی

د٘ثاَ وجا DOTS تٍزدیٓ؟ 
تیٕار اظٟارات اساس تز
ٛوطف تزای جستج DOTS ٝسیستٕاتیه صٛرت ت

رااس ٌٛش ٚ تیٙی ٚ وٙیذ ٔؼایٙٝ دلت تٝ را سز پٛست ٚ جٕجٕٝ:سز 
.وٙیذ وٙتزَ ضفاف ٔایؼت ٚ خٖٛ ٚجٛد ِحاظ

ٓپاسخذٞی ٚ ٞا ٔزدٔه تزاتزی ٚ وٙیذ تاس را ٞا چطٓ آرأی تٝ:چط  
ٕ٘اییذ وٙتزَ آٟ٘ا در را ٘ٛر تٝ

ٖیافتٗ جٟت را:ٌزد DOTS ٝٙػالئٓ ٚجٛد صٛرت در ٚ وزدٜ ٔؼای 
.وٙیذ فیىس را آٖ غیزػادی



ٔؼایٙٝ جسٕی
 جستجٛ تزای وطفDOTS تٝ صٛرت سیستٕاتیه

ٝٙتٝ دلت ٔؼایٙٝ وزدٜ ٚتزای یافتٗ درد در د٘ذٜ ٞا تٝ  :  لفسٝ سی           
.آرأی فطار دٞیذ           

ٓتٝ دلت ٔؼایٙٝ وزدٜ ٚ چٟار رتغ ضىٓ را تٝ آرأی فطار            :  ضى        
.دٞیذ         

ٍِٗ:             ٚتٝ دلت ٔؼایٙٝ وزدٜ ٚ تزای وطف درد تٝ آرأی در د          
سٕت تٝ طزف پاییٗ فطار دٞیذ سپس اس دٚ پّٟٛ تٝ سٕت             
.داخُ فطار ٚارد وٙیذ           

جستجٛ تزای : ا٘ذاْ ا٘تٟاییDOTS  ٜرا در تٕاْ طَٛ ٞز ا٘ذاْ ا٘جاْ داد                ٚ
.، حس ٚ حزوت را وٙتزَ وٙیذ#٘ثط$جزیاٖ خٖٛ 



ضزح حاَ ٌیزی
 برای شرح حال گیری ازSAMPLE استفادٌ کىید.

Symptom                     چٍ مشکلی يجًد دارٌ؟
Allergy                           بٍ چیسی حساسیت وداری؟
Medications                   داريیی مصرف ومی کىی؟
Past medical history   قبال سابقٍ چىیه يضعیتی را داشتی؟
Last oral intake           آخریه بار چی خًردی ي کی بًد؟
Event leading up         چی باعث شد ایه اتفاق بیفتٍ؟

مىبع شرح حال گیری  :
حاضران در صحىٍفامیل ي ديستانمصديم



تیٕار فالذ ٘ثط -1
تیٕار دچار ا٘سذاد راٜ تٙفسی -2



تیٕار فالذ ٘ثط
پاسخذٞی . $تیٕار فالذ ٘ثط ٚ تٙفس، تیٟٛش است-#

فؼاَ ساسی اٚرصا٘س

 لزار دادٖ تیٕار تٝ صٛرتsupine در جای سفت
  چزخا٘ذٖ سز تٝ سٕتlateral

  آٔادٜ ضذٖ تزایCPR

 چزخا٘ذٖ سز تیٕار تٝ سٕتlateral $ُتزای # تم
.پیطٍیزی اس آسپیزٜ ضذٖ استفزاؽ احتٕاِی



احیای لّثی ریٛی

Cardio Pulmonary Resuscitation

 ٍَمیشCPR  را بعد ازA ،B  يC شريع کىید .
 دقیقٍ يقت می گیرد 1کمتراز .

 برای بیماری کٍ وبض ودارد يC– ،استCPR حیاتی است



 CPRٔثٙای 
 تار در دلیمٝ 100ٔاساص لّثی

تغییز فطار لفسٝ سیٙٝ تا ٞز تار ٔاساص

ٔحُ ٔاساص جاییست وٝ تیطتزیٗ تغییز فطار تا وٕتزیٗ آسیة

جزیاٖ خٖٛ وافی تزای س٘ذٜ ٍ٘ٝ داضتٗ لّة ٚ ٔغش



٘حٜٛ ا٘جاْ ٔاساص لّثی
2  ٘یٕٝ پاییٗ جٙاؽ$اٍ٘طت تاالتز اس ا٘تٟای جٙاؽ#

٘زٔی وف یه دست رٚی جٙاؽ

دست ٔماتُ لفُ ضذٜ تز رٚی دست ٔاساص
 تزای جّٛ ٌیزی اس ظزتٝ سدٖ تٝ جٙاؽ$ آر٘ج ٞا وأالً راست#

 فطار تا استفادٜ اس خٓ ٚ راست وزدٖ وٕز .coarse
 ضىستٗ جٙاؽ  یا د٘ذٜ ٞاCPR را ٔختُ ٔی وٙذ ِٚی تؼعاً اجتٙاب ٘اپذیز است



ٔاساص لّثی
 ٝخٛاٞطٕٙذ است اس سدٖ ٔطت تز رٚی لفس
سیٙٝ خٛد داری ٕ٘اییذ!



CPR
 ٔجٕٛػٝ ٔاساص لّثی ٚ ٘فس دٞی  =CPR

 تار ٘فس دٞی 2ٔاساص لّثی،  30ٞز

 ٔاساص لّثی ٟٕٔتزیٗ جشءCPR



CPRچزخٝ 
 ْٚوٙتزَ پاسخذٞی تیٕار، $ارسیاتی ٔصذA ،B ٚC#
 لزار دادٖ ٔصذْٚ در حاِتSupine 
 چزخا٘ذٖ سز تٝ سٕتlateral

 30 ٔاساص لّثی
 ٔحٛری ٚ تاس وزدٖ راٜ ٞٛایی چزخا٘ذٖ سز تٝ سٕت
2 تار ٘فس دٞی
 چزخا٘ذٖ سز تٝ سٕتlateral

ادأٝ ٔاساص
 دلیمٝ 2تىزار ارسیاتی تیٕار ٞز.





Choking



ا٘سذاد راٜ ٞٛایی
ٖستا

ٓضایغ تزیٗ دِیُ ا٘سذاد راٜ تٙفسی در ٔسذْٚ تا سطح ٞٛضیاری و
جسٓ خارجی

ٚ تا تٛجٝ تٝ ٌزٜٚ سٙی... غذا، د٘ذاٖ ٔصٙٛػی، اسثاب تاسی
ْتٛر

  ٚ ٖآ٘افیالوسی، اِتٟاب تٛسط ٔحزن ٞا، ٌشش حطزات رٚی ستا
ٌزدٖ

اسپاسٓ حّك
10 " غزق ضذٌی ٞای خطه”خفٍی ٞای در آب ٘اضی اس“

استفزاؽ
تسیاری اس ٔسذٚٔاٖ تا ٘شدیه ضذٖ تٝ ٔزي دچار استفزاؽ ٔی ضٛ٘ذ .

.احتٕاَ تزٚس استفزاؽ را تذٞیذ PCRٕٞیطٝ حیٗ 



ٔصذْٚ ٞطیار
 ٓٔا٘ٛر ٞیٓ ِیخ$ٚارد وزدٖ فطار تٝ حفزٜ ضى#

 یه دست خٛد را اس سٕت ضست تاالی ٘اف لزار
دٞیذ

دست دیٍز خٛد را در دست ٔماتُ لفُ وٙیذ
 ثا٘یٝ تٝ سٕت داخُ ٚ تاال فطار ٚارد وٙیذ 3-2ٞز

  ٖدر ٔٛرد ٔصذْٚ خیّی چاق ٚ یا خا٘ٓ ٞای تاردار ٔی تٛا
اس ٚارد وزدٖ فطار تز لفسٝ سیٙٝ استفادٜ وزد





ٔصذْٚ تی ٞٛش

در صٛرتی وٝ تیٕار تیٟٛش ضذ، اتتذا اٚرصا٘س را فؼاَ وٙیذ
پاسخذٞی،$ . ٔصذْٚ را ارسیاتی ٕ٘اییذA  ،B  ٚC#

احیای لّثی ریٛی را تزای تیٕار ضزٚع وٙیذ

 ٝلثُ اس ٞز تار ٘فس دٞی، حفزٜ دٞاٖ تیٕار را تزرسی وٙیذ ٚ تخّی
.ٕ٘اییذ



تفاٚت تشرٌساَ، وٛدن ٚ ٘ٛساد
تىٙیه ٘فس دٞی

دٞاٖ ٚ تیٙی را ٞٓ سٔاٖ تا ِة ٞا پٛضا٘ذٜ ٚ ٘فس دٞی ٔی : ٘ٛساد
.وٙیٓ

 در ضزٚعCPR  تار ٘فس دٞی ٔی وٙیٓ ٚ  5در وٛدن ٚ ٘ٛساد اتتذا
.را ادأٝ ٔی دٞیٓ CPRسپس 





تفاٚت تشرٌساَ، وٛدن ٚ ٘ٛساد
تىٙیه ٔاساص لّثی



  ٔتٙاٚب طٛر تٝ
 پطت تٝ تار 5

 5 ٚ سدٜ ٘ٛساد
 لفسٝ تٝ تار

 فطار ٚی سیٙٝ
.وٙیٓ ٔی ٚارد


