


احیای پایه بزرگساالن
انجمن قلب آمریکا 2018گایدالین سال 



زنجیره بقا



اولین اقدام

خود ایمنیحفظ 
هیچگاه قربانی دیگری را اضافه نکنید



تشخیص ایست قلبی: قدم اول

صدا زدن و بر شانه بیمار زدن



مواظبت از گردن بیمار در صورت شک به تروما•

چک کردن همزمان تنفس•

یا غیر طبیعی معادل با عدم وجود تنفس  gaspingتنفس •

.است



درخواست کمک: قدم دوم

EMSاطالع به •

بیمار فاقد پاسخدهی است   

AEDدرخواست •



چک نبض: قدم سوم

چک نبض کاروتید•

در نوزادان و شیرخواران نبض براکیال: استثناء            

ثانیه 10: حداکثر زمان چک نبض •

ثانیه 45در هایپوترمی تا : استثناء            





ثانیه  10در صورت شک به وجود نبض زمان را بیش از •

تلف نمی کنیم و بنا را بر عدم وجود نبض می گذاریم

کمک دهندگان غیر از پرسنل بهداشتی نیازی به چک نبض •

.ندارند





زودرس  CPR: قدم چهارم

ماساژ قفسه سینه با کیفیت باال•

ماساژ قفسه سینه باالترین اولویت را در احیای بزرگساالن •

دارد

:عوامل موثر بر پیش آگهی بیمار•

      ماساژ قفسه سینه با کیفیت باال

      دفیبریالسیون زودرس در صورت اندیکاسیون



ماساژ قفسه سینه با کیفیت باال

دست غالب بر قفسه سینه بیمار•

دست غیر غالب قفل شود•

ماساژ فقط با کف دست•

آرنج کامال باز باشد•

محور دست عمود بر قفسه سینه بیمار•

محل ماساژدهنده در محاذات شانه بیمار•

حرکت فقط با کمر •



ماساژ قفسیه سینه با کیفیت باال

(مرکز قفسه سینه) نیمه تحتانی استرنوم : محل دست •

دست روی استرنوم باشد•

(اینچ 2/4تا  2)سانتی متر 6تا  5: عمق •

در دقیقه 120تا  100: سرعت•

بازگشت کامل قفسه سینه به حالت اول•

کمترین وقفه در حین ماساژ•





باز کردن راه هوایی: قدم پنجم





تنفس: قدم ششم

دهان به دهان یا به بینی یا به دهان و بینی•

راه دوم بسته شود•

دم عادی •

بازدم همراه با نگاه بر قفسه سینه بیمار•

فقط در حد باال آمدن قفسه سینه•

تنفس در طول یک ثانیه•

بازدم غیر فعال•







سیکل 5چک نبض هر دو دقیقه یا •

ثانیه 10تا  5مدت زمان چک نبض •

ثانیه 5حداکثر : تعویض دست•



AED: قدم هفتم



طبق بر بالین بیمار رسید آن را  AEDهر زمان •

به بیمار متصل می کنیمدستورالعمل 

قفسه سینه بیمار باید خشک باشد•

.دستور توقف نداده ادامه می یابد AEDماساژ تا زمانی که •

.تماس با بیمار نداریم AEDدر زمان چک ریتم توسط •



دستور تخلیه شوک را داد با اعالم  AEDدر صورتیکه •

clear از ایمنی سایرین مطمئن می شویم

بالفاصله پس از تخلیه شوک طبق ریتم دستگاه شروع به •

ماساژ دادن می کنیم











نکات احیا پایه در

COVID-19
در احیا پایه فرد مشکوک یا قطعی

فرد امدادگر باید پوشش حفاظت شخصی مناسب داشته  -1

.باشد

.از کمترین تعداد امدادگر جهت احیا استفاده شود -2

:تنفس دادن در این بیماران به یکی از دو حالت زیر -3

 - Bag-mask  فیلتردار که کامال دهان و بینی را پوشانده

.باشد

(Face mask)با ماسک  Passiveاکسیژن دهی  -


