
 0222 مقابل در 0202 ریوی و قلب احیاء عمده تغیرات

 

 

 :شَد هی زیر هَارد شاهل کِ کیفیت با CPR اًجام بر هجدد تاکید

 (بار 111 تقریبا مقابل در) قلبی ماساش دقیقٍ در با 111 تعداد حداقل اوجام .1

 کًدکان ي وًذادان سیىٍ قفسٍ خلفی قدامی قطر سًم یک حداقل ي بسرگساالن در متر ساوتی 5 حداقل ماساش عمق .2

 (کًدکان در متر ساوتی 5 ي وًذادان در متر ساوتی چُار تقریبا مقابل در)

a ٍضًد ومی استفادٌ بسرگساالن در دیگر ساوت 5 تا 2.5 روج دیگر کٍ ضًد تًج. 

 ماساش َر از بعد کاهل برگشت برای سیىٍ قفسٍ بٍ اجازٌ .3

 ماساش قطع مًارد رساودن حداقل بٍ .4

 حد از بیص يوتیالسیًن از پرَیس .5

 استثىای بٍ) وًذادان ي کًدکان بسرگساالن، احیاء برای وفرٌ یک مًارد در (تغییر بدين) 2 بٍ 31 تًُیٍ بٍ ماساش وسبت   .6

 (ضدٌ متًلد تازٌ تًذادان

 .ضًد اعمال ثاویٍ یک باید تىفس َر  .7

 111 حداقل ریت با) ضًد می اوجام يقفٍ بدين قلب ماساش دارد قرار تراضٍ محل در پیطرفتٍ ًَایی راٌ کٍ زماوی در. 8

 در تىفس 11 تا 8 حديد در) ثاویٍ 8 الی 6 َر تىفس یک کٍ صًرت ایه بٍ. ودارد تًُیٍ با َماَىگی برای ویازی ي( بار

 .ضًد پرَیس حد از بیص تًُیٍ از کٍ ضًد تًجٍ باید. میطًد دادٌ بیمار بٍ( دقیقٍ

 -خًن گردش) C-A-B بٍ( خًن گردش -تىفس -ًَایی راٌ)  A-B-C تغییر 2111 احیاء دستًرالعمل در تغییر هْوتریي. 9

 .ضدٌ متًلد تازٌ وًذادان استثىای بٍ البتٍ. باضد می( تىفس -ًَایی راٌ

a .افتد هی اتفاق بسرگساالى در قلبی ّای ایست از کثیری تعدا کِ است ایي تغییر ایي دلیل هْوتریي ٍ 

 ایست دچار شاّد یک هقابل در کِ بَدًد کساًی اًد، دُکر پیدا ًجات قلبی ایست از کِ کساًی بیشتریي

 در. است بَدُ ًبض بدٍى بطٌی کاردی تاکی یا ٍ بطٌی فیبریالسیَى اًْا ارست بِ هٌجر اٍلیِ ریتن ٍ اًد شدُ

( A-B-C) احیاء قبلی رٍش در. باشد هی زٍدٌّگام دفیبریالسیَى ٍ قلبی هاساش بقاء، اصلی عٌصر بیواراى ایي

 قلبی هاساش بالفاصلِ جدید رٍش در ٍلی. گرفت هی صَرت َّایی راُ بازکردى از بعد تاخیر با هاساش اًجام

 .شَد هی شرٍع



 حیات زنجیره

 پسشکی ٌای فوریت پرسىل بً رساوی اطالع و قلبی لیست زودٌىگام تشخیص      .1

 کیفیت با قلبی ماساژ سریع شروع      .2

 سریع دفیبریالسیون اوجام      .3

 (ACLS) پیشرفتً حیات حفظ مذاخالت اوجام      .4

قلبی ایست از بعذ ٌای مراقبت اوجام      .5

 

 

 

 قلبی ایست در شوک دادن از قبل قلبی ماساژ

 ایست دچار کً بیماراوی در سریع دفیبریالسیون ، 2115 سال آمریکا قلب اوجمه بالیىی راٌىمای طبق

 تاثیر مختلف مطالعات کً است حالی در ایه و.  است شذي توصیً اوذ، شذي بیمارستان از خارج در قلبی

 . اوذ کردي ارزیابی مفیذ را دفیبریالسیون اوجام از قبل قلبی ماساژ

 



 

  

 

 


