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در خصوص راهنماي احياء قلبيی و   (AHA)انجمن قلب امریکا   0202موضوعات كليدي و تغييرات

ECC)و مراقبت قلبی عروقی اورژانس  (CPR)ریوي 
1
) . 

سبكيرذ   CPRاحيبء قلجي ريَي اعز، ثرز ارساربء كي ري     0225ايي دعشَرالؼول كِ ًشيؼِ ثبسًگزي دعشَرالؼول 

 دارد ٍ ؽبهل :

 ثبر در دقياِ ثَد (  022سازيجب  0225ثبر در دقياِ ) در ٍيزايؼ  022 حذاقل سؼذاد هبعبص قلجي -0

عبًشي هشز( ٍ در اى بل ًٍَساداى، حذاقل يك عَم قيز قرذاهي   5ايٌچ )0 حذاقللغيي ػوق هبعبص در ثب -0

عربًشي هشرز در اى ربل(      5ايٌچ يرب   0عبًشي هشز، در ًَساداى ٍ 4ايٌچ يب 5/0سازيجب )خل ي ق غِ عيٌِ  

سَػِ داؽشِ ثبؽيذ كِ در دعشَرالؼول قجلي ػوق هبعبص ، ىي ي اس 
2

1
ايٌچ در ثبلغيي ثَدُ ٍ ديگز  0سب 1

 ًجبيذ اعش بدُ ؽَد ٍ ػوق هبعبص ق غِ عيٌِ در اى بل ٍ ًَساداى ػويق سز اس دعشَرالؼول قجلي اعز  

 ثؼذ اس ّز هبعبص اػبسُ ثزگؾز ق غِ عيٌِ دادُ ؽَد   -3

 حيي هبعبص ق غِ عيٌِ حذاقل ٍق ِ در هبعبص ايؼبد ؽَد   -4

 اس سَْيِ سٌ غي سيبد دزّيش گزدد   -5

در ثبلغيي ،اى بل ٍ  0ثِ  32در ايي ٍيزايؼ ػذيذ ًغجز هبعبص ق غِ عيٌِ ثِ سَْيِ كِ ثزاي احيبءگز يك ً زُ 

ًَساداى )ثغيز اس ًَساداى سبسُ هشَلذ( ثَد ، سغييز دادُ ًؾذُ اعز   در ٍيزايؼ ػذيذ سٌ ظ در ىي يك طبًيِ دادُ 

 هي ؽَد  

ثربر در دقيارِ اًؼربم ؽرَد       022ُ َّائي ثزقزار ؽذ )ايٌشَثبعيَى( هبعبص ق غِ عيٌِ ثب سؼذاد حذاقل ّويٌكِ را

   اس سَْيِ سيبد ًيش دزّيش ؽَد  ثبر دقياِ اًؼبم ؽَد 02سب  8سَْيِ سٌ غي ثب ريز 

                                                           
1.Emergency Cardiovascular Care 



 

   C-A-Bبٍ  A-B-Cتغييز اس  -

=A Airway   

=B Breathing  

=B Circulation  

در ثبلغيي ، كَدكبى ٍ ًرَساداى   C-A-Bثِ  A-B-Cاس  BLSاحيبء قلجي ريَي گبهْبي  0202در دعشَرالؼول 

 )ثغيز اس ًَساداى سبسُ هشَلذ( سغييز يبفشِ كِ ايي سغييزار اعبعي ثبيغشي ثِ احيبء گزاى آهَسػ دادُ ؽَد  

 علت : 

فق( در ارعز قلجري ثرب ؽربّذ يرب     اكظزيز ارعز قلجي در ثبلغيي اس بق هي افشذ ٍ ثيؾشزيي هيشاى ثاب )ثزگؾز هَ

 BLSثذٍى ًجل ايؼبد ؽَد ، گشارػ ؽذُ اعز   در ايي ثيوبراى ػشء افلي  VTيب  VFارعز قلجي كِ ثب ريشن 

اغلت ثذليل اٍلَيرز در ثربس كرزدى راُ     A-B-C، هبعبص قلجي ٍ دفيجزيالعيَى سٍد ٌّگبم هي ثبؽذ   در دزٍسكل 

هبعربص قلجري    C-A-Bب هبعك ، هبعبص قلجي ثرِ سربخيز هري افشرذ   در     َّائي ٍ سٌ ظ دّبى ثِ دّبى يب سٌ ظ ث

ثالفبفلِ ؽزٍع ؽذُ ٍ سبخيز در سَْيِ ثب حذاقل سهبى اًؼبم گزدد ) در احيبء دٍ ً ز اى بل ٍ ًَساداى سب حرذاهكبى  

ز سَْيِ طبًيِ اع 08هبعبص قلجي كِ هؼبدل  32يب  CPRسبخيز در سَْيِ كَسبُ ؽذُ ٍ سٌْب در اًشْبي عيكل اٍل 

 اًؼبم ؽَد( 

ًوي ؽرًَذ   دئئرل هشؼرذدي ٍػرَد      CPRاكظز هقذٍهيي ارعز قلجي در خبرع اس ثيوبرعشبًْب سَعو اىزافيبى 

ثَدى احيبء قلجي سٌ غي اعز كِ در ؽزٍع ايي دزٍعيؼز احيبء گز ثرزاي   A-B-Cدارد اهب يكي اس هَاًغ احشوبئً 

ر دزٍسكل ػذيذ كِ ؽزٍع ثب هبعبص ق غِ عيٌِ هي ثبؽذ احيربء گرز   ثبسكزدى راُ َّائي ٍ سَْيِ هؾكل دارد   اهب د

، اًؼبم كبر سيوي اعز ٍ هغئَليشْبي اػنربء سرين در   CPRعزيغ دعز ثِ كبر هي ؽَد   در  CPRثزاي ؽزٍع 



BLS  2هؾخـ ؽذُ اعز   ثزاي هظبل يكٌ ز هغئَل هبعبص قلجي ، يكٌ ز هغئَل ٍفل
AED  كوك ىلجيذى ٍ

 سكزدى راُ َّائي ٍ سَْيِ هكبًيكي اعز  ٍ ً ز عَم هغئَل ثب

احيبء گز در ثزخَرد ثب هقذٍم ثبيذ سقوين گيزي كٌذ  ثزاي هظبل اگز احيربء گرز سرك ً رز ثرَد ٍ ؽربّذكالدظ       

ًبگْبًي در هقذٍم ثبؽذ، فزك را ثز ايي ثگذارد كِ هقذٍم ارعز قلجي اٍليِ ثب ريشن قبثل ؽَك دادى هيجبؽذ  ، 

آٍردُ ؽذُ را ًقت كٌذ   اهب اگز هقذٍم آعري يكي   AEDن اٍرصاًظ را فزاخَاًذى كٌذ ،لذا ثالفبفلِ ثبيذ عيغش

ًبؽي اس غزق ؽذگي ثبؽذ، قجل اس فزاخَاى كزدى عيغشن اٍرصاًظ، اٍلَيز هبعبص قلجي ثب احيبء سٌ ظ در حرذٍد  

 دقياِ( هي ثبؽذ    0عيكل )سازيجبً  5

ريَي آهذُ اعز، هزاقجز ثؼرذ ارعرز قلجري ٍ آهرَسػ،      احيبء قلجي 0202دٍ قغوز ػذيذ كِ در دعشَرالؼول 

                                                                                                                                                                                                         .هررذاخالر ٍ سررين ّررب هرري ثبؽررذ  دررٌغ حلاررِ سًؼيررزُ كررِ ثؼررذ اس ارعررز قلجرري سٌ غرري سَفرريِ ؽررذُ اعررز 

 مه قلب امزينااوج ECCسوجيزٌ بقاء 

 ؽٌبخز عزيغ ارعز قلجي ٍ فؼبل ًوَدى عيغشن اٍرصاًظ  -0

 ثب سبكيذ ثز هبعبص قلجي CPRؽزٍع عزيغ  -0

 دفيجزيالعيَى عزيغ -3

4- ACLS هَطز 

 هزاقجز ثؼذ اس ارعز قلجي -5

CPR بالغيه 

 ػجبرسٌذ اس : 0202عبل  CPRهَمَػبر كليذي ٍ سغييزار افلي ثزاي راٌّوبي 

 آهذُ اعز  0ثيَر عبدُ در سقَيز ؽوبرُ  BLSالگَريشن  -0

ارسيبثي ٍ سؾخيـ عزيغ هقذٍم ثزاعبط ػالئن ٍ ًؾبًِ ّبئي هبًٌذ: ػذم دبعخ دّري هقرذٍم ، ارعرز     -0

  CPRٍ ؽزٍع عزيغ  (gasping)سٌ غي يب غيز ىجيؼي ثَدى سٌ ظ 

                                                           
2.Automated External Defibrillator 



ن حرذ   ثزاي ارسيبثي سٌ ظ در ايي الگرَريش  (Look-listen-Feel)هؾبّذُ ، گَػ كزدى ٍ احغبط  -3

 ؽذُ اعز  

)سؼذاد ٍ ػوق هبعبص قلجي، اػبسُ ثزگؾز ق غِ عريٌِ ثؼرذ اس ّرز هبعربص،      CPRسبكيذ ثز ارسابء كي يز  -4

 حذاقل ٍق ِ در هبعبص قلجي ٍ اػشٌبة اس سَْيِ سيبد(

هبعبص 32سغييزار سَفيِ ؽذُ در احيبء يك ً زُ ؽبهل: ؽزٍع عزيغ هبعبص قلجي قجل اس سٌ ظ ثب ًغجز  -5

 ثبؽذ   سٌ ظ هي 0ٍ 

 هبعبص در دقياِ 022سؼذاد هبعبص قلجي حذاقل  -6

 عبًشي هشز(5ايٌچ )0ػوق هبعبص قلجي  -7

 

 

 

 تاميذ بز ماعاص قلبي

را ًگذارًيذُ  CPRاگز اىزافيبى هقذٍم، ؽبّذ كالدظ ًبگْبًي ثَدًذ )ارعز قلجي( ٍ آهَسػ  )جذيذ(:0202

اعش بدُ ًوبيٌذ   ثب ػٌبيز ثِ ايٌكرِ   CPRاًذ ،كبفي اعز سٌْب اس دعشْب )ثب ؽزٍع هبعبص ق غِ عيٌِ( ثزاي ؽزٍع 

دعشْب در ٍعو ق غِ عيٌِ قزار گزفشِ ، عزيغ ٍ هحكن فؾبر آٍرد ٍ عذظ عيغشن اٍرصاًرظ را فزاخرَاى كٌرذ      

ٍ اعش بدُ اس آى سَعرو دزعرٌل    AEDسب ٍارد ؽذى دعشگبُ ثب دعز )هبعبص ق غِ عيٌِ( را  CPRاحيبءگز ثبيذ 

هشجحز ، اداهِ دّذ   احيبء گزاى در حذاقل سهبى ثؼذ اس سؾخيـ ارعز قلجي ، هبعبص ق غِ عيٌِ را ؽزٍع ًوبيٌذ 

ِ  32  اگز احيبء گز آهَسػ ديذُ ثبؽذ ٍ قبدر ثِ احيبء سٌ غي ثبؽذ، ثبيغشي هبعبص قلجي ٍ سٌ ظ را ثب ًغجز   0ثر

 اداهِ دّذ    AEDبم دّذ ٍ ايي اقذام را سب ٍارد ؽذى ديگز اػنب سين ٍ اعش بدُ اس اًؼ



س بٍسي در سَفيِ ثزاي احيبءگز آهَسػ ديذُ ٍ آهرَسػ ًذيرذُ قبئرل     0225در دعشَرالؼول )قذيم( : 0222

كِ رامي ثِ اًؼربم  ًؾذُ اعز ٍ سٌْب ثز هبعبص قلجي سبكيذ دارد   در ايٌحبل در ايي دعشَرالؼول ثزاي احيبءگزاًي 

CPR   ًيغشٌذ ٍ يب قبدر ثِ اًؼبم ايٌكبر ًيغشٌذ سَفيِ اي ًذارد 

سٌْب ثب دعز )هبعبص ق غِ عيٌِ(، ثزاي احيبء گز آهَسػ ًذيذُ عربدُ اعرز ٍ ثزاحشري هري      CPRاًؼبم علت :

يشاى ثاب ٍ هَفايز در سَاًذ ثب راٌّوبئي سَعو سل ي ٍ اس راُ دٍر ًيش اًؼبم گزدد   اس ىزفي سحايابر ًؾبى دادُ ه

CPR سٌْب ثب دعز( در هابيغِ ثب(CPR   ِسَام ثب هبعبص قلجي ٍ احيبء سٌ غي هؾبثِ ثَد   لذا سَفيِ هي ؽَد كر

 هبعبص قلجي ثالفبفلِ اًؼبم گيزد  

C-A-B  ٍارجح بA-B-C   

 ؽزٍع هبعبص ق غِ عيٌِ قجل اس سَْيِ اًؼبم ؽَد  )جذيذ(:  0202

ثب ثبسكزدى راُ َّائي ، چك كزدى سٌ ظ ثيوبر ، دادى دٍ سٌ ظ ثِ ثيوبر ٍ ثؼذ  CPRؽزٍع  )قذيم( : 0222

 سٌ ظ  0هبعبص قلجي ٍ  32ؽزٍع 

ثب هبعبص قلجي در هابيغِ ثب سهبًي كِ اثشذا احيبء سٌ ظ اًؼبم هري  CPRؽَاّذ ًؾبى هي دّذ كِ ؽزٍع  علت :

 ثذًجبل دارد  CPR گيزد، هَفايز ثيؾشزي در 

ٍ  CPRيبى خَى ثِ عوز قلت ٍ هغش ؽذُ ٍ ًشبيغ سحايابر ًؾبى هي دّذ كِ هَفايز در هبعبص قلجي عجت ػز

ديبهذّبي آى در ارعز قلجي خبرع ثيوبرعشبًي سهبًي كِ اىزافيبى هقذٍم هجبدرر ثِ هبعبص قلجي هري كٌٌرذ در   

بعبص قلجي ٍ يب ٍق ِ هابيغِ ثب سهبًي كِ هذاخلِ اي اًؼبم ًوي گيزد، ثيؾشز اعز   ثْويي دليل سبخيز در ؽزٍع ه

در اًؼبم آى ثبيذ ثِ حذاقل ثزعذ  دَسيؼ دادى ثِ عزٍگزدى ٍ سٌ ظ دّبى ثِ دّبى يب ثب هبعرك ٍ ثر ، عرجت    

سبخيز در اًؼبم هبعبص قلجي هي ؽَد  در فَرسيكِ كِ دًٍ ز احيبءگز ٍػَد داؽز ،ً ز اٍل ؽزٍع ثِ هبعربص قلجري   

ي هجبدرر ثِ ثبس كزدى راُ ّرَائي ٍ سَْيرِ هقرٌَػي هري كٌرذ   در      هبعبص قلج 32ًوَدُ ٍ ً ز دٍم ثؼذ اس اًؼبم 



ثب هبعبص قلجي اعرز ٍ ثبيغرشي سربخيز در احيربء سرٌ ظ ثرب        CPRفَرسيكِ چٌذ ً ز احيبء گز ٍػَد دارد ؽزٍع 

 حذاقل سهبى اًؼبم گيزد ثبؽذ  

 حذف مؾاَذٌ ،گًػ مزدن ي احغاط مزدن در ارسيابي تىفظ

هؾبّذُ ،گَػ كزدى ٍ احغبط كزدى كِ در ارسيبثي سٌ ظ ثكبر هي رٍد حذ  ؽذُ اعز ٍ  )جذيذ( : 0202

 هبعبص قلجي راُ َّائي ثبس ؽذُ ٍ دٍ سٌ ظ دادُ هي ؽَد  32ثؼذ اس اًؼبم 

 ثؼذ اسثبسكزدى راُ َّائي ، هؾبّذُ ،گَػ كزدى ٍ احغبط ثزاي ارسيبثي سٌ ظ ثكبر هي رٍد   )قذيم( : 0222

ذ قذم اٍل ثؼذ اسسؾخيـ ارعز قلجي سٌ غي، هبعبص قلجي اعز   ٍ ارسيربثي سرٌ ظ ثيرَر    در رٍػ ػذي علت :

 هبعبص قلجي، هجبدرر ثِ ثبس كزدى راُ َّائي ٍ سَْيِ سٌ غي هي ؽَد    32هخشقز در هقذٍم اًؼبم ؽذُ ٍ ثؼذ اس 

 بار در دقيقٍ  022تعذاد ماعاص قفغٍ عيىٍ : حذاقل 

 هبعبص قلجي در دقياِ اًؼبم دّذ    022قل احيبء گز ثبيذ حذا )جذيذ( :0202

 ثبر در دقياِ 022سؼذاد هبعبص قلجي در حذٍد  )قذيم( : 0222

 

 

ROSC)سؼذاد هبعبص قلجي در ّز دقياِ در ثزگؾز خَدثخَد ػزيبى خَى  علت :
3
ثغيبر هْن اعز ٍ عرجت   (

ي هبعبص قلجي در دقياِ ثغشگي هي ؽَد   سؼذاد ٍاقؼ CPRديبهذّبي هيلَة در ٍمؼيز ًزٍلَصي هقذٍم ثؼذ اس 

ثِ سؼذاد هبعبص قلجي در دقياِ ٍ هذر قيغ هبعبص )ثذليل ثبسكزدى راُ َّائي ، دادى سٌ ظ ، ٍق ِ ثرزاي ارسيربثي   

قلجري  ٍ سؼرذاد هبعربص    CPRدارد   سحايابر ًؾبى دادُ كرِ ثريي هَفايرز     AED)ريشن قلت ٍ سٌ ظ ٍ آًبليش 

ارسجبه هؼٌي داري ٍػَد دارد   اطز ثخؾي هبعبص قلجي ّن ثِ سؼذاد هبعبص قلجي ٍ ّن ثِ حذ  ػَاهلي كرِ عرجت   

ٍق ِ آى هي ؽَد ، ثغشگي دارد   سؼذاد ًبكبفي هبعبص قلجي در دقياِ ٍ يب قيغ هكزر آى ٍ يب ّز دٍ ، عجت كبّؼ 

                                                           
3.Return of Spontaneous Circulation 



ُ اعز كِ سهبى كَسبّي ثيي آخزيي هبعبص قلجري ٍ  سبكيذ ؽذ 0202اطزثخؾي هبعبص قلجي هي ؽَد   در ٍيزايؼ 

دفيجزيالعيَى ثبؽذ  ثٌحَي كِ سهبى قيغ هبعبص كَسبُ ثبؽذ ٍ ثؼذ اس دفيجزيالعيَى ثالفبفلِ هبعبص ق غِ عريٌِ  

 ؽزٍع ؽَد  

 عمق ماعاصقفغٍ عيىٍ

 عبًشي هشز( اعز   5ايٌچ )0در ثبلغيي حذاقل ػوق هبعبص قلجي  )جذيذ( : 0202

 عبًشي هشز( اعز   5سب 4ايٌچ )سازيجبً 0سب  5/0در ثبلغيي ػوق هبعبص قلجي سازيجبً : )قذيم(0222

ثذًجبل هبعبص قلجي ٍ افشايؼ فؾبر داخل آئَرر ٍ فؾبر هغشاين ثز قلت، خَى در عيغشن ػزٍقي ػزيربى   علت :

ػذاد ثزاي ػوق هبعربص  هي يبثذ   ػزيبى خَى، اكغيضى ٍ اًزصي را ثِ قلت ٍ هغش سحَيل هي دّذ  ٍقشي ىي ي اس ا

ٍػَد داؽشِ ثبؽذ ثخبىز عذبري آى هؾكل اعز  اس ىزفي ديگز اس آًؼبئيكِ اغلت هبعربص كربفي دادُ ًوري ؽرَد     

 ايٌچ اعش بدُ هي ؽَد  0ل ظ حذاقل  0202ايٌچ ثغيبر هَطزسز اعز   لذا در ٍيزايؼ 0حذاقل هبعبص 

 Agonal  Gaspsؽىاعائي 

ّورزاُ ثبؽرذ كرِ احيربگز را در      Agonal  Gasps بليز هؾبثِ سؾرٌغ يرب  ارعز قلجي سٌ غي هوكي اعز ثب فؼ

سؾخيـ ٍمؼيز ارعز قلجي دچبر اؽشجبُ كٌذ  ثٌبثزايي احيبگزاى ثزاي ؽٌبخز ايي ٍمؼيز در ارعز قلجي ثبيذ 

 آهَسػ ديذُ ثبؽٌذ  

زكبر ثزرعي هي را، ثب ارسيبثي هقذٍم ٍ ثزرعي دبعخ ٍي ثِ هح CPR(: احيبء گز ًيبس ثِ ؽزٍع )جذيذ 0202

ًرذارد، اس   CPRكٌذ  احيبگز ثبيذ قبدر ثِ س كيك ٍمؼيشي ثبؽذ كِ هقرذٍم سرٌ ظ ىجيؼري داؽرشِ ٍ ًيربس ثرِ       

 مزٍري اعز   CPRٍمؼيشي كِ هقذٍم سٌ ظ ًذارد ٍ يبسٌ ظ ٍي ىجيؼي ًيغز ٍ اًؼبم 

ع هي كٌرذ  ثٌربثزايي   را ؽزٍ CPRدارداحيبءگز ثالفبفلِ  gasping در هقذٍهي كِ سٌ ظ ًذارد يب فاو سٌ ظ

ثؼذ اس ارسيبثي هقذٍم ٍ دبعخ ٍي ثِ هحزكبر ، ٍمؼيز سٌ ظ ٍي ثيَر هخشقز كٌشزل ؽذُ ٍ عرذظ عيغرشن   



ؽرزٍع   ,CPRسَعو ً زدٍم، عزيؼبً ًجل كٌشزل ؽذُ  AEDاٍرصاًظ فزاخَاًذ هي ؽَد ٍ سب ٍارد ؽذى دعشگبُ 

 هي ؽَد   

 CPRهي ثبؽذ اس ًظرز احشوربل ًيبسثرِ ؽرزٍع      pinggasاحيبءگز هقذٍهي كِ داراي سٌ ظ  )قذيم(:0222

 ثزرعي هي كٌذ   

 فؾارمزينًئيذ

 اعش بدُ اس فؾبر كزيكَئيذ ثيَر هؼوَل در ٌّگبم ارعز قلجي سَفيِ ًوي ؽَد    )جذيذ(: 0202

فؾبركزيكَئيذ هؼوَئً در هقذٍهي كِ َّؽيبري ًذارد ثكبر هي رٍد ٍ ًيبس ثِ ايري ّغرز كرِ     )قذيم(: 0222

 َهي كِ در گيز احيبء سٌ غي يب هبعبص قلجي ًيغز ، ايٌكبر را اًؼبم دّذ   ً ز ع

فؾبر ثز غنزٍ  كزيكَئيذ سكٌيكي اعز كِ فؾبر ثز ديَارُ سزاؽِ خل ي ٍ هرزي ٍارد كرزدُ ٍ ثرب ثغرشِ      علت :

كرِ   ؽذى هزي، اس رگَرصيشبعيَى ٍ آعذيزاعيَى در ىي سَْيِ ثب هبعك ػلَگيزي هي كٌذ  هيبلؼبر ًؾبى دادُ

فؾبر كزيكَئيذ عجت سبخيز يب ػلَگيزي اس ايٌشَثبعيَى ؽذُ ٍ ػليزغن فؾبر رٍي كزيكَئيذ، آعذيزاعريَى اس ربق   

هيبفشذ  ّوچٌيي آهَسػ آى ثِ احيبءگز عبدُ ًيغز  ثٌبثزايي اعش بدُ هؼوَل اسفؾبر كزيكَئيرذ در ارعرز قلجري    

 سَفيِ ًوي ؽَد   

 فعال مزدن عيغتم ايرصاوظ 

احيبءگز ثبيذ دبعخ ثيوبر ثِ هحزكبر را ثزرعي كزدُ ٍ سٌ ظ ٍي را اس ًظز غيز ىجيؼي ثَدى  )جذيذ( : 0202

دارد ثبيذ ثِ ارعز قلجي ؽرك   Gaspingيب ًذاؽشي سٌ ظ كٌشزل ًوبيذ در فَرسيكِ ثيوبر سٌ ظ ًذارد يب فاو 

 كزد 



رصاًظ را فؼبل هري ًوبيرذ   عيغشن اٍ CPRاحيبء گز هقذٍم را ارسيبثي كزدُ درفَرر ًيبس ثِ )قذيم( : 0222

هقذٍم را ثز هي گزداًذ ٍ راُ َّائي ٍي را ثبس هي كٌذ ٍي را اس ًظز سٌ ظ داؽشي يب غيز ىجيؼري ثرَدى سرٌ ظ    

 كٌشزل هي ًوبيذ  

ثب فزاخَاى ًوَدى عيغشن اٍرصاًظ سلف كٌرذ در ايري خقرَؿ     CPRاحيبءگز ًجبيذ سهبى را ثزاي اًؼبم  علت :

غت ًوبيذ   هقذٍم را اس ًظز دبعخ دّي ثِ هحزكبر ٍ داؽشي سٌ ظ ٍ يب غيز ىجيؼي هي ثبيغز دٍ اىالػبر را ك

ثَدى كٌشزل ًوبيذ   اگز هقذٍم دبعخ ًذاد ٍ سٌ ظ ًذاؽز يب سٌ ظ ٍي غيز ىجيؼي ثَد ثبيذ عيغشن اٍرصاًظ را 

ز )ثريؼ اس  را اعش بدُ ًوبيذ   اگز احيبءگز در ثزرعي هشَػِ ؽذ كرِ هقرذٍم ًرجل ًذاؽر     AEDفؼبل ًوَدُ ٍ 

 اعش بدُ ؽَد    AEDؽزٍع ؽذُ ٍ  CPRطبًيِ ثزاي ارسيبثي ًجل ًجبيذ ٍقز سلف ؽَد( ثبيذ 02

 احياء بصًرت تيمي 

ثقَرر سيوي ٍ ثب ساغين ٍظبئف ثيي اػنربء سرين هري     CPRدر ٍيزايؼ ػذيذ سوزكش اًؼبم  )جذيذ( :0202

هي ًوبيذ   ً ز دٍم هبعبص قلجي را ؽزٍع هري كٌرذ ، ً رز عرَم     ثبؽذ   ثؼٌَاى هظبل ً ز اٍل سين اٍرصاًظ را فؼبل 

 سَْيِ هكبًيكي ثب هبعك ٍ ً ز چْبرم دفيجزيالسَر را هي آٍرد   

ؽبهل يكغزي اقذاهبر ٍ ارسيبثي ّبعز ٍ گبهْبي هٌرذرع در ايري الگرَريشن     BLSقذهْبي  ) قذيم( :0222

 د  ثزاحشي ثزاي احيبءگزاى آهَسػ  دادُ ؽذُ ٍ اػزا هي گزد

در ثزخي ؽزائو احيبء سٌْب ثب ىلت كوك ٍ ؽزٍع ػوليبر احيربء سَعرو يكٌ رز فرَرر هري گيرزد  در        علت :

فَرسي كِ در ثزخي ٍمؼيز ّب احيبء ثب چٌذيي داٍىلت ؽزٍع هي ؽَد   اًؼبم احيبء ثبيذ ثقَرر سيوي ثبؽرذ    

دليل در آهَسػ احيربء ػرالٍُ ثرز    را ثؼْذُ دارد   ثْويي  CPR، هغئَليز ساغين كبرّب ٍ ٍظبئف CPRهغئَل 

 سبكيذ ٍ سوزكش ثز آهَسػ هْبرسْبي اً زادي ثز آهَسػ كبر سيوي ًيش سبكيذ هي گزدد 

 درماوُاي النتزيني  



سغييزار ػوذُ اي در ثحض ّبي دفيجزيالعيَى ، كبرديٍَرصى اخرشالئر ريرشن ّربي قلجري ٍ      0202در ٍيزايؼ 

بد ًؾذُ اعز ،ليكي ثز دفيجزيالعيَى ّز چِ عرزيؼشز ثرزاي افرشايؼ    اعش بدُ اس ديظ هيكز در ثزادي كبردي ايؼ

 سبكيذ ؽذُ اعز   CPRكي يز 

 خالصٍ تغييزات مليذي  

 در هكبًْبي ػوَهي  AEDًقت دعشگبُ  -0

 در ثيوبرعشبًْب AEDسَػِ ثِ اعش بدُ اس  -0

    در ًَساداى هَرد اعش بدُ اعز AEDاگز دعشزعي دفيجزيالعيَى دعشي اهكبى دذيز ًجبؽذ ،  -3

 در ارعز قلجي CPRاٍليي ؽَك در هابثل اٍليي  -4

  VFؽَك در درهبى  3دزٍسكل يك ؽَك در هابثل  -5

 دعشگبّْبي ثب دٍسّبي هشغيز در هابثل ؽَك ّبي ثب دٍس طبثز -6

 هشؼبقت ؽَك اٍل ؽَك ّبي ثب دٍسّبي هشغيز در هابثل ؽَك ّبي ثب دٍس طبثز  -7

 ػبيگذاري الكشزٍدّب -8

  ICDدفيجزيالعيَى خبرػي ثب  -9

 كبرديٍَرصى عيٌكزًٍبيش -02

AED )دفيبزالعيًن خارجي اتًماتيل( 

در هكبًْبي ػوَهي )فزٍدگبّْرب،   AEDدر ايي ٍيزايؼ، ثز ًقت ٍ اعش بدُ اس  )تغييزات مختصز( : 0202

 فزٍؽگبّْب ، ٍرسؽگبّْب( كِ احشوبل ثزٍس ارعز قلجي ٍػَد دارد ، سبكيذ ؽذُ اعز   

 ٍػَد دارد    AEDاعش بدُ اس  ػشء ثزاي هَفايز 4 )قذيم( : 0222

 ثزًبهِ ريشي ٍ اػزاي ثكبرگيزي دعشگبُ -0

 CPRدر  AEDآهَسػ احيبءگزاى ػْز اعش بدُ اس  -0



 ثِ عيغشن اٍرصاًظ هحلي AEDاسقبل  -3

 ثزًبهِ ارسابء كي ي  -4

 در بيمارعتان AEDاعتفادٌ اس

ثيوبرعشبًي ًيش اعش بدُ هي ؽرَد   خقَفربً   در ثخؾْبي  AED ( :0222)تاميذ بز تًصيٍ َاي  0202

دقياِ ثؼذ اس ارعز قلجي( 3در ؽزائيي كِ ًيبس ثِ دفيجزئعيَى آعبى )ّذ  سخليِ ؽَك ثب سهبى كوشزيب هغبٍي 

 AEDثبؽذ ٍ يب در ؽزائيي كِ دزعٌل قذرر سؾخيـ ريشن ًذارًذ يب ثقَرر هكزر ًيبس ثِ دفيجزئعيَى ثبؽذ اس 

 اعش بدُ هي ؽَد   

 CPRايليه ؽًك در مقابل ايليه 

: در ؽرزائيي كرِ ارعرز قلجري ثرب ؽربّذ در داخرل يرب خربرع اس           (0222)تاميذ بز تًصيٍ َاي  0202

ّرز چرِ    AEDثرب هبعربص ق غرِ عريٌِ ؽرزٍع ٍ       CPRدر دعشزط ثبؽذ ، ثالفبفلِ  AEDثيوبرعشبى ثبؽذ ٍ 

شبى ٍ ثرذٍى ؽربّذ ثبؽرذ دزعرٌل اٍرصاًرظ      عزيؼشز اعش بدُ ؽَد   در ؽزائيي كِ ارعز قلجي خربرع اس ثيوبرعر  

(EMS)  ِثالفبفلCPR  ِرا ؽزٍع هي كٌٌذ ٍ سب سهبًي كِ ريشن قلجي ثَعيلAED   ثب هبًيشَريٌ  قبثل كٌشرزل

 اًؼبم ؽَد    CPRدقياِ  3سب  5/0ثبؽذ هبعبص قلجي اداهِ يبثذ   ثؼجبرر ديگز قجل اس دفيجزيالعيَى 

ثيؼ اس چٌذ دقياِ ثيَل اًؼبهيذ ، هيَكبرد اس اكغيضى ٍ اًزصي سخليرِ   اس بق هي افشذ ٍ VFٌّگبهي كِ علت :

هي ؽَد  هذر كَسبّي هبعبص قلجي هي سَاًذ اكغيضى ٍ اًزصي را ثِ قلت سحَيل ًوبيذ ٍ احشوربل ثزگؾرز ريرشن    

VF   ثِ ريشن عيٌَعي ثؼذ اسؽَك را افشايؼ هي دّذ 

 CPRدر كغربًيكِ ثالفبفرلِ    CPRس ٍ يكغبل ثؼذ اسرٍ 32ىجق ًشبيغ سحايابر اًؼبم ؽذُ ٍمؼيز ًزٍلَصيك 

ؽزٍع ؽذُ ثَدًذ ٍ ػوليبر هبعبص قلجي ثزاي آًبى ؽزٍع ؽذُ ثَد ثب كغبًيكِ ثالفبفلِ دفيجزئعيَى ؽرذُ ثَدًرذ   

 هابيغِ ؽذ ٍ در گزٍُ اٍل ديبهذّبي ثْشزي ثزاي ثيوبر هؾبّذُ ؽذ   

 



 ؽًك 3پزيتنل يل ؽًك در مقابل پزيتنل 

ًشبيغ سحايابر ًؾبى دادُ اعز كِ گزٍّي كِ ثب سك ؽَك احيبء ؽذُ ا  وذارد( : 0222با )تفايتي  0202

ؽَك دريبفز ًوَدُ اًذ، هيشاى ثاب ثيؾشز ثَدُ اعز در فَرسي كِ ؽَك ًشَاًذ ريشن  3ًذ در هابيغِ ثب كغبًيكِ 

VF  را ثِ عيٌَعي سجذيل كٌذ ،احشوبل هَفايز ؽَكْبي ثؼذي ًيش كن اعز ٍ اس عزگيزيCPR  )هبعبص قلجي(

ارسػ ثيؾشزي ًغجز ثِ ؽَك دارد  ثْويي دليل سَفيِ هي ؽَد سك ؽَك اعش بدُ ؽذُ ٍ ثالفبفلِ هبعبص قلجي 

 ؽزٍع ؽَد   

 دفيبزيالعيًن ي عطًح اوزصي

صٍل 022هيبلؼبر ًؾبى هي دّذ كِ ؽَك ثبي فبسيك در هابيغِ ثرب   وذارد (  : 0222)تفايتي با  0202

هَفايز ثيؾشزي دارد  در فَرسي كِ دفيجزيالسَر ثبي فبسيك در دعشزط ًجَد اس  VFخشن ؽَك هًََفبسيك در 

صٍل( 022سرب   002دفيجزيالسَر هًََفبسيك اعش بدُ ؽَد ٍ ديؾٌْبد هي گزدد اس دعرشَرالؼول كبرخبًرِ عربسًذُ )   

 دٍس اًؼبم گزدد   اعش بدُ ؽَد   اگز دٍس خبفي سَعو كبرخبًِ ديؾٌْبد ًؾذُ ثَد دفيجزيالعيَى ثب هبكشيون 

 

 عطح اوزصي ي دفيبزيالعيًن 

: عيَح اًزصي ثبي فبسيك ثزاي ؽَك اٍل يب ثؼذي سؼييي ًؾذُ اعز اگز  وذارد( 0222)تفايتي با  0202

 عيح اًزصي ثؼذي ثبيذ حذاقل ثزاثز ٍ يب ثبئسز ثبؽذ    VFؽَك اٍل ثبي فبسيك ًبهَفق ثَدُ ثزاي خشن 

 

 ٌ دفيبزيالتًر جايگذاري النتزيدَاي دعتگا

 ٍمؼيز ديؾٌْبد ؽذُ اعز    4ػبيگذاري الكشزٍدّب در 

قذاهي  ثبئي  –قذاهي  ثبئي كشف چخ  –قذاهي خل ي  –چْبر ٍمؼيز ػجبرر اعز  اس : ٍمؼيز قذاهي ػبًجي 

 كشف راعز   ثزاي عَْلز آهَسػ در ٍيزايؼ ػذيذ هحل ػبيگذاري الكشزٍدّب سغييزدادُ ًؾذُ اعز  



  ICDًن با مارگذاري دفيبزيالعي

هحل هَرد قجَل در ػبيگذاري دذالْبي ديظ هيكز ٍ دفيجزيالسَر ، ٍمؼيز قرذاهي خل ري ٍ    )جذيذ( :0202

يب ديظ هيكز دارًرذ ، ػبيگرذاري درذ يرب درذال ًجبيرذ سربخيزي در         ICDقذاهي ػبًجي هي ثبؽذ   در ثيوبراًيكِ 

 اػشٌبة ؽَد  ICDئسَري رٍي ٍعيلِ كبرگذاري ؽذُ دفيجزئعيَى ايؼبد كٌذ  اس گذاؽشي دذ يب دذال دفيجز

يرب دريظ هيكرز( ٍػرَد دارد      ICD: ٍقشري ٍعريلِ اي كبرگرذاري ؽرذُ در سيزدَعرز )هبًٌرذ       )قذيم(0222

عربًشي هشرز( اس ٍعريلِ     5/0ايٌچ )0،ػبيگذاري دذدفيجزيالسَر در هحل افلي آى ثبيغشي ثٌحَي ثبؽذكِ حذاقل 

 كبرگذاري فبفلِ داؽشِ ثبؽذ   

اعز  اگز درذدفيجزيالسَر رٍي ٍعريلِ كبرگرذاري ؽرذُ      0225سَفيِ كوي هالين اس  0202در ٍيزايؼ  لت :ع

ثبؽذ احشوبل اخشالل در كبركزد آى ٍػَد دارد   ًشبيغ هيبلؼبر ًؾبى هي دّذ كِ قزار گيزي درذدفيجزيالسَر ثرِ   

در دريظ هيكزّربي سرك قيجري،      عبًشي هشز اس ٍعيلِ ،آعيجي ثِ ديظ هيكرز ٍارد ًوري كٌرذ      8فبفلِ حذاقل 

گوزاُ كٌذ ٍ ؽَك ًبثؼب سخليِ ؽَد   ًكشِ هْرن ايري    VFرا ثزاي حظ  AEDاعذبيك ديظ هيكز هوكي اعز 

ٍ يرب دريظ هيكرز ،عرجت سربخيز در       ICD اعز كِ ػبيگذاري دذ يب دذال دفيجزيالسَر ًجبيرذ در ثيوربراى داراي   

                                                                                                                                                              دفيجزيالعيَى ؽَد                              

                                                                                                                                                                                                            

 مارديًيرصن عيىنزيوايش

سرب   022در كبرديٍَرصى ريشن فيجزيالعيَى دّليشي، دٍساٍليِ اًزصي در دعشگبُ ثبي فبسيرك   )جذيذ( :0202

صٍل ثبؽررذ    022سيررك دٍس اٍل ثررزاي فيجزيالعرريَى دّليررشي ثبيررذ صٍل هرري ثبؽررذ   در دعررشگبُ هًََفب 022

كبرديٍَرصى فلَسز دّليشي ثبلغيي ٍ عبيز آريشوي ّبي فَق ثيٌي هؼوَئً ًيبس ثِ صٍل كوشزي دارًذ ٍ اًزصي اٍليِ 

يؼ صٍل ثب هًََفبسيك يب ثبي فبسيك اغلت كبفي اعز  اگز ؽَك كبرديٍَرصى اٍليِ هَفق ًجرَد ، افرشا   022سب  52

 دٍس اًزصي هؼوَل اعز  



صٍل هي ثبؽذ   022سب022دٍس اٍليِ اًزصي هًََفبسيك در كبرديٍَرصى فيجزيالعيَى دّليشي  )قذيم( : 0222

 % در خشن فيجزيالعيَى دّليشي هَطز اعز  85سب  82ًشبيغ سحايابر ًؾبى دادُ كِ ايي دٍس اٍليِ 

 دادُ ؽذُ اعز   0202سغييزار اًذكي در دٍس كبرديٍَرصى در ٍيزايؼ  علت:

 تامي ماردي بطىي 

صٍل  022هًََفَرهيك ثبلغيي در دعشگبُ ثبي فبسيك يب هًََفبسيك دٍس اٍليِ اًرزصي   VTدر  )جذيذ( :0202

هي ثبؽذ  در فَرسي كِ ثؼذ اس ؽَك اٍل دبعخ هيلَة  حبفل ًؾذ ، افشايؼ دٍس، قذم ثؼذي اعز  كبرديٍَرصى 

ًجَدُ ٍ ؽَك سخليِ ًوي ؽَد   QRSثكبر رٍد سيزا دعشگبُ قبدر ثِ حظ هَع  VFعيٌكزًٍبيش ًجبيذ ثزاي درهبى 

ًربهٌظن( ًجبيرذ اس كربرديٍَرصى عريٌكزًٍبيش      VTدلري هَرفيرك)    VTثذٍى ًجل يرب   VTّوچٌيي ثزاي ريشن 

 اعش بدُ ًوَد   ايي ريشن ّب ًيبس ثِ صٍل اًزصي ثيؾشزي دارد كِ ثقَرر غيز عيٌكزًٍبيش ثبيذ دادُ ؽَد   

 VTؽررَاّذ كورري اس سَفرريِ ثررزاي ؽررَك كرربرديٍَرصى ثررب دعررشگبّْبي ثرربي فبسيررك در  )قددذيم( :2220

دلي هَرفيك ثب اخشالل ّوَديٌبهيك ؽَك غيز عٌكزًٍبيش سَفيِ هي  VTهًََفَرهيك ٍػَد دارد   در ثيوبراى 

 ؽَد   

رٍي  0202در ٍيزايؼ هًََفَرهيك ،كبرديٍَرصى ثبي فبسيك كوك كٌٌذُ اعز  ليكي  VTثزاي درهبى  علت :

 دلي هَرفيك ثؼٌَاى ريشن ػبهل ارعز قلجي سبكيذ ؽذُ اعز    VTدرهبى 

 پيظ مينز 

ديظ هيكز ًجبيذ ثقَرر هؼوَل ثزاي ارعز قلجي سٌ غري ٍآعيغرشَل    وذارد( : 0222)تفايتي با  0202

ًذادُ اًذ ،ديظ هيكز دَعرشي   اعش بدُ ؽَد   در ثيوبراى ثزاديكبردي ػالهشذار ٍ ًجل دار كِ ثِ دارٍدرهبًي دبعخ

سَفيِ ؽذُ اعز  اگز ديظ هيكز دَعشي هَطز ًجَد ديظ هيكز داخل قلجي اس ىزيق ٍريرذ هزكرشي سَفريِ هري     

 گزدد  



  (Pericardial  thump)تنىيل ضزبٍ مؾتي بٍ قفغٍ عيىٍ 

ى ؽربّذ ثكربر   مزثِ هؾز ثِ ق غِ عيٌِ ًجبيذ ثزاي ارعز قلجي خبرع اس ثيوبرعشبى ٍ ثرذٍ  )جذيذ( : 0202

رٍد  ايي سكٌيك در سهبًيكِ دعشزعي عزيغ ثِ دفيجزيالسَر اهكبى دذيز ًجبؽذ در ثيوبراى سحز هبًيشَريٌر  )ثرب   

 ًجبيذ ثِ سبخيز ثيبفشذ      CPR)ثذٍى ًجل( ثكبرهيزٍد  در ّز فَرر ؽزٍع ًبدبيذار  VT ؽبّذ( ،ٍ ػْز 

 سَفيِ خبفي در ايي خقَؿ ٍػَد ًذاؽز   )قذيم(: 0222

ثِ ريشن عيٌَعي هَطز اعز   ػَارك گشارػ ؽذُ ًبؽي  VTمزثِ هؾز ثِ ق غِ عيٌِ در سجذيل ريشن  علت:

اس ايي سكٌيك ػجبرسغز اس: ؽكغشگي اعشزًَم ، اعشئَهيليز ، عكشِ هغشي ، سحزيك ثزاي ؽرزٍع آريشوري ّربي    

 يب دفيجزيالعيَى گزدد   CPRثذخين در اى بل ٍ ثبلغيي   در ّز فَرر ايي سكٌيك ًجبيذ عجت ٍق ِ در ؽزٍع 

 

ACLS  

 : 0202خالصٍ مًضًعات مليذي ي تغييزات اصلي در ييزايؼ 

 ، كبدٌَگزافي اًؼبم گزدد    CPRثزاي كٌشزل ٍسبئيذ ػبيگذاري فحيح لَلِ سزاؽِ ٍ ثزرعي ٍمؼيز  -0

كي يرز   الگَريشن درهبًي ارعز قلجي عبدُ سز ؽذُ ٍ يكغزي سغييزار در ه بّين ايؼبد ؽذُ ٍ سبكيذ ثز -0

CPR  هي ثبؽذ 

سبكيذ  CPRثز هبًيشَريٌ  فيشيَلَصيكي در حيي  ROSCٍ سؼييي  CPRثزاي ثزرعي ٍمؼيز كي ي  -3

 ؽذُ اعز  

PEAثقَرر هؼوَل ًجبيذ اس آسزٍديي در درهبى  -4
 ٍآعيغشَل اعش بدُ ًوَد    4

 اعز   اً َسيَى دارٍّبي كزًَسزٍح در ثزاديكبردي ّبي ػالهشذارٍ ًبدبيذار سَفيِ ؽذُ  -5

                                                           
4.Pulseless   Electrical   Activity 



آدًَسيي در درهبى ٍ سؾخيـ افشزاقي سبكي كبردي ّبي كوذلكظ دْي هًََفَرهيرك )هرٌظن(، سَفريِ     -6

 ؽذُ اعز  

هزاقجز ثؼذ اس ارعز قلجي سٌ غي در ثخؼ هزاقجز ٍيضُ ثب ارسيبثي ٍمؼيز ًزٍلَصيك ٍ ارسيبثي ٍمؼيز  -7

 فيشيَلَصيك ٍ اعش بدُ اس ّيذَسزهي سَفيِ هي ؽَد   

 

 ماپىًگزافي 

كبدٌَگزافي ثزاي ثيوبراى ايٌشَثِ در دٍرُ ارعز قلجي اس ىزيق ثزرعي عيح دي اكغريذكزثي   )جذيذ(:2020

سَفيِ  CPRثِ هٌظَر اىويٌبى اس ػبيگذاري فحيح لَلِ سزاؽِ ٍ ثزرعي كي يز  (PETCO2)اًشْبي ثبسدهي 

 ؽذُ اعز  

يگذاري فحيح لَلرِ سزاؽرِ هري    ثبسدهي يب يك حغگز اسٍفبصيبل ثزاي سبئيذ ػب CO2حغگز  )قذيم( : 0222

ؽبخـ غيرز سْربػن ثرزاي ثرزٍى دُ قلجري در ىري        (PETCO2)سبكيذ ؽذُ كِ هبًيشَريٌ   0225ثبؽذ  در 

CPR    اعز 

اگز چِ رٍؽْبي ديگزي ثزاي سبئيذ ٍ كٌشزل هحل قرزار گيرزي لَلرِ سزاؽرِ ٍػرَد دارد، اهرب ايري رٍػ         علت :

ل در هؼزك خيز ػبثؼبئي لَلِ سزاؽِ ّغشٌذ  لرذا مرزٍري اعرز    هيوئي اعز  ثيوبراى در ىي ػبثؼبئي ٍ اًشاب

ثزاي سبئيذ ًٍشيالعيَى ٍ كٌشزل هكبى قزارگيزي لَلِ سزاؽِ اس ايي رٍػ ثْزُ گزفز   در فَرر ٍػرَد ثزقرزاري   

ثبسدهي سَليذ هي ؽَد  در حاياز كبدٌَگزافي ثيوبر سؼييي كٌٌرذُ   CO2ػزيبى خَى در ثذى خقَفبً ريِ ّب ، 

زيبى خَى حبفل اس هبعبص قلجي اعز   افز ثزٍى  دُ قلت يب ارعز قلجي يرب ثري ك ربيشي هبعربص قلجري      ك بيز ػ

 هي ؽَد    PETCO2عجت افز 

 

 



 

 

 پزيتنل جذيذ داريئي 

ٍ آعيغشَل سَفيِ ًوي ؽرَد ٍ   PEAدر ايي ٍيزايؼ اعش بدُ رٍسيي اس آسزٍديي در درهبى  )جذيذ( : 0202

ايي دارٍ اس الگَريشن درهبًي ارعز قلجي حذ  ؽذُ اعز   الگَريشن درهبى سبكي كبردي ّبي ثب ًجل ، عبدُ ؽذُ 

اعز   آدًَسيي ػْز سؾخيـ ٍ درهبى سبكي كبردّبي دْي كوذلكظ هٌظن ثكربر هري رٍد   ايري دارٍ ًجبيرذ در     

ؽَد  ثرزاي درهربى    VFرٍد  سيزا هوكي اعز عجت سغييز ريشن ثِ  سبكي كبردي ّبي دْي كوذلكظ ًبهٌظن ثكبر

 ثزاديكبردي ًبدبيذار ػالهشذار ، اً َسيَى دارٍّبي كزًَسزٍح ثؼٌَاى ػبيگشيٌي ثزاي ديظ هيكز سَفيِ هي ؽَد   

ارعز قلجي ثذٍى ًجل ثكبر هي رٍد در درهربى آعيغرشَل يرب     ACLSآسزٍديي در الگَريشن  )قذيم( : 0222

PEA رثزد دارد  در الگَريشن درهبى سبكي كبردي ، آدًَسيي فاو ثزاي سبكي كربردي فرَق ثيٌري ثربكوذلكظ     كب

 ثبريك ٍ هٌظن ثكبر هي رٍد   

در الگَريشن درهبى ثزاديكبردي، در فَرسي كِ هٌشظز ٍرٍد دعشگبُ ديظ هيكز ّغشيذ يب ديظ هيكرز ًبكربر آهرذ    

 ح ثؼذ اسسشريق آسزٍديي اعش بدُ ًوبئيذ   اعز، هي سَاًيذ اس اً َسيَى دارٍّبي كزًٍَسزٍ

ٍ آعيغشَل اطز درهبًي هؼكرَط دارد     PEAؽَاّذ ًؾبى هي دّذ اعش بدُ هؼوَل اس آسزٍديي در ىي  علت :

ثْويي دليل آسزٍديي اس الگَريشن درهبًي ارعز قلجي ثزداؽشِ ؽذُ اعز   در فَرسي كِ آسزٍديي در ثزاديكربردي  

 ًجبؽذ، اعش بدُ اس اً َسيَى كزًٍَسزٍح، هؼبدل اعش بدُ اس ديظ هيكز خبرػي هي ثبؽذ    ًبدبيذار ػالهشذارد هَطز

 

 

 

 

 



 

 

 مزاقبت بعذاس احياء قلبي ريًي 

: ثؼذاس احيبء قلجي ريَي درهربى ثبيرذ ؽربهل حوبيرز ًزٍلرَصي ٍ حوبيرز قلجري ريرَي اعرز          )جذيذ(0202

5 ّيذَسزهي درهبًي ٍ هذاخالر 
PCI  اعش بدُ ؽَد   اس آًؼبئيكرِ سؾرٌغ ثؼرذ اس ارعرز     در فَرر اًذيكبعيَى ،

اًؼربم   EEGقلجي ؽبيغ اعز، ئسم اعز ثزاي سؾخيـ سؾٌغ، س غيز ػلز، ثزرعي احشوربل سكرزار ٍ سرذاٍم آى    

 گيزد   

هي ثبؽذ   ّيذَسزهي درهبًي ثزاي  ACLS: ثخؼ هزاقجز ثؼذ اس ارعز قلجي سٌ غي ػشئي اس )قذيم ( 0222

خبرع اس ثيوبرعشبًي سَفيِ ؽذُ اعز   ثؼالٍُ حوبيرز ّوَديٌربهيكي سٌ غري ٍ     VFاس ارعز ّبي قلجي ًبؽي 

 ًزٍلَصيكي ثزاي سؼييي ٍ درهبى ػلز ارعز قلجي سَفيِ ؽذُ اعز   

ٍ  PEAّيذَسزهي درهبًي ثؼرذاس ارعرز قلجري )داخرل ثيوبرعرشبى يرب خربرع اس ثيوبرعرشبى( ًبؽري اس           علت :

ي هزاقجز ثؼذ اس ارعز قلجي سبكيذ ثز هزاقجز ّبي چٌذگبًِ ثرزاي ح رظ   آعيغشَل سَفيِ ؽذُ اعز   عبسهبًذّ

 هيلَة ّوَديٌبهيك ، ٍمؼيز ًزٍلَصيك ٍ ػولكزد هشبثَليكي دارد  

 

  تىظيم امغيضن دمي بزاعاط ماويتًريىگ اؽباع امغي َمًگلًبيه

ّ      CPRثِ هحني كِ عيزكَئعريَى در  )جذيذ( :0202 وَگلرَثيي  ثزقرزار گزديرذ ، كٌشرزل اؽرجبع اكغري 

مزٍري اعز   در فَرر در دعشزط ثَدى ٍعبئل ٍ سؼْيشار ، كٌشزل ٍ سٌظين اكغريضى دريربفشي ثيوربر ثرزاي     

% ٍ ثيؾشز ، ثبيغشي اًؼبم گيزد   ايٌكبر ثب ّذ  ديؾگيزي اس ّيذزاكغي اًؼبم 94ح ظ اؽجبع اكغي ّوَگلَثيي 

 هي گيزد   

                                                           
4.Percutaneous Coronary Interventions 



 ًذاؽز   در ايي خقَؿ سَفيِ ّبي خبفي ٍػَد  )قذيم( :0222

 

درفرذ ،   022درفذ ح ظ ؽَد  ٌّگبهيكِ اؽجبع اكغريضى   99سب  94اؽجبع اكغي ّوَگلَثيي ثبيذ ثيي  علت :

هيلي هشز ػيَُ اعز ثبيذ هيشاى اكغيضى دهي ثيوبر را ىرَري سٌظرين ًورَد كرِ      522سب  82ثيي  Pao2 ثبؽذ 

 درفذ ثبؽذ 022درفذ ٍ سيز  94اؽجبع اكغي ّوَگلَثيي ثبئسز هغبٍي 

  (ACS)عىذريمزيوز حاد 

 خالفِ هَمَػبر كليذي ٍ سغييزار افلي 

 ؽذُ اعز   ACSسبكيذار خبفي ثزاي ثزرعي ٍ درهبى  0202در ٍيزايؼ 

كبّؼ هيشاى ًكزٍس ايؼبد ؽذُ در اً بركشَط هيَكبرد ، ح ظ ػولكزد ثيي چخ ،ديؾرگيزي اس ًبرعربئي    -0

 قلجي ٍ هحذٍد ًوَدى ػَارك قلجي ػزٍقي 

ديؾگيزي اس ػَارك ػبًجي در حَادص قلجي ػزٍقي،  هزگ ، اً بركشَط هيَكبرد ٍ ًيبس ثِ ثبسعبسي ػزٍق  -0

 كزًٍز اٍرصاًغي 

ثذٍى ًجل ،سبكي كبردي ًبدبيرذار ٍ ثزاديكربردي     VF  ،VTدرهبى ػَارك سْذيذ كٌٌذُ حيبر هبًٌذُ  -3

 ػالهز دار 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 بالغيه ،اطفال ي وًسادان BLSمليذي خالصٍ اجشاي 
 وًسادان مًدمان بالغيه اجشاء

               

 تؾخيص

 ػذم دبعخ دّي ثزاي ّوِ عٌيي

ػذم سٌ ظ ،سٌ ظ غيز ىجيؼي 

(gasping ) 

 gaspingػذم سٌ ظ يب فاو     

 عٌيي )فاو احيبگزاى آهَسػ ديذُ (طبًيِ ثزاي ّوِ 02ًجَد ًجل در ىي 

 CPRتزتيب 
 

C- A- B 

 هبعبص دردقياِ 022حذاقل  تعذاد ماعاص

قيز قذاهي  3/0حذاقل  عبًشي هشز(5ايٌچ )0حذاقل  عمق ماعاص

خل ي ق غِ عيٌِ در حذٍد 

 عبًشي هشز(5ايٌچ )0

قيز قذاهي  3/0حذاقل 

ايٌچ 5/0حذٍد خل ي در 

 عبًشي هشز (4)

بزگؾت ديًارٌ قفغٍ 

 عيىٍ

 دقياِ 0اػبسُ ثزگؾز كبهل ق غِ عيٌِ ثيي دٍ هبعبص            چزخؼ ٍػبثؼبئي ً ز هبعبص دٌّذُ ّز 

 طبًيِ 02حذاقل ٍق ِ در هبعبص               سالػ ثزاي هحذٍد ًوَدى ٍق ِ در هبعبص ثِ سيز  يقفٍ ماعاص

  Head Tilt                              راٌ ًَائي
Chin Lift  اگز احيبءگز هؾكَك ثِ سزٍهب عز در هقذٍم ثبؽذ هبًَر (Thrust Jaw ) 

وغبت ماعاص تًُيٍ 

)تاگذاؽته لًلٍ 

 تزاؽٍ(

 )در احيبءگز يك ً ز ( 0ثِ  32 )احيبءگز يك يب دٍ ً زُ ( 0ثِ 32

 )احيبگزدًٍ زُ(0ثِ  05 

تًُيٍ: احياگز آمًسػ 

 ديذٌ يا آمًسػ وذيذٌ

 فاو هبعبصقلجي

يوتيالعيًن با راٌ 

ًَائي پيؾزفتٍ )لًلٍ 

 تزاؽٍ(

 سٌ ظ در دقياِ(             ثذٍى ّوبٌّگي سٌ ظ ثب هبعبص قلجي 02سب8طبًيِ ) 8سب 6سٌ ظ ّز 0

 هؾبّذُ ثبئ رفشي ق غِ عيٌِ 

ؽزٍع  -كبّؼ ٍق ِ در هبعبصقلجي قجل ٍ ثؼذ اس ؽَك دادى   -ّزچِ سٍدسز  AED ٍفل ٍ اعش بدُ دفيبزيالعيًن

 ثالفبفلِ هبعبص قلجي ثؼذ ؽَك دادى

 

 


