
 
  

  

 )AHA 2010گايد الين ( احياي قلبي ريوي بزرگسال  ارزيابيچك ليست
  : ...................بخش       ............................................: .................................... اعضاي تيم احياء نام و نام خانوادگي           

  

  ۰  ۱  ۲  عنوان  رديف
       .دن را تشخيص مي دهGasping1)نداشتن تنفس، عدم تنفس طبيعي يا ( بيمار عدم پاسخگويي  ۱
       .دنرا اعالم مي نماي) ۹۹(بالفاصله درخواست كمك كرده و كد احياء   ۲
۳  AED/Defibrillator دنبه بيمار وصل مي نماي) در صورت موجود بودن( را .       
       .دندهمي  را در زير سينه بيمار قرار CPCRتخته   ۴

            ) Hard(دستها را دو انگشت باالتر از زائده گزيفوئيد قرار داده  و ماساژ را محكم كف در صورت عدم وجود نبض كاروتيد،   ۵
 . دن سانتي متر انجام مي ده۵ حداقل  و عمق بار در دقيقه۱۰۰با سرعت بيش از  ) Fast(و سريع 

      

  براي باز كـردن راه هـوايي   Jaw Thrust در صورت احتمال صدمه نخاعي از مانور    وChin Lift Head Tilt /از مانور  ۶
 . ندناستفاده مي ك

      

       . دن تنفس به بيمار مي ده۲پس از قرار دادن صحيح ايروي، ماسك را بطور صحيح روي دهان و بيني بيمار فيكس نموده  و   ۷
       .دندهمي  انجام  )۲ به ۳۰  سيكل۵( دقيقه ۲نسبت ماساژ به تنفس را به مدت   ۸
       .دن ثانيه كنترل مي نماي۱۰نبض كاروتيد را در كمتر از   ۹

 دقيقه ۲و نبض وي را هر )  تنفس در دقيقه۱۰-۱۲( ثانيه به بيمار داده ۶-۵ تنفس هر ۱در صورت وجود نبض و عدم تنفس؛   ۱۰
 .دنكنترل مي نماي

      

۱۱  

 :دنا كنترل مي نمايدر صورت عدم وجود نبض، ريتم بيمار ر

 .دن ادامه مي دهACLS را تا فراهم شدن شرايط CPR در صورت عدم نياز به شوك ؛ -الف

بـه بيمـار داده و   بطور صـحيح  )  ژول۱۲۰-۲۰۰ ژول، باي فازيك  ۳۶۰نوفازيك  وم( در صورت نياز به شوك؛ يك شوك         -ب
CPR دن دقيقه ادامه مي ده۲ را به مدت. 

  

  

  

       .دندر برقراري راه هوايي پيشرفته، وسايل الزم را آماده و به پزشك كمك مي كن  ۱۲

 تنفس در دقيقه بـدون در  ۱۰ تا۸ را  با  CPR، ) ، كامبي تيوب  LMAلوله تراشه،   (در صورت برقراري راه هوايي پيشرفته         ۱۳
 ).ضمن انجام ماساژ قلبي مداوم ثانيه ۸ تا ۶بعبارتي يك تنفس هر . (دننظر گرفتن زمان ماساژ ادامه مي ده

      

       .دنترشحات راه هوايي را در صورت لزوم ساكشن مي نماي  ۱۴
۱۵  IV الين بيمار را كنترل يا IVدن مناسب را برقرار مي نماي.        
       .دندارو درماني را بطور دقيق و صحيح انجام مي ده  ۱۶
       .دن مايع بلوس تزريق مي كن20ccپس از تزريق داروها   ۱۷
       .دنرا مي شناس)  ROSC(د و عالئم بازگشت خودبخودي جريان خون ناز هايپرونتيالسيون بيمار خودداري مي كن  ۱۸
       .دنگزارش پرستاري بيمار را بطور دقيق و صحيح مي نويس  ۱۹
       .دند و اجراء مي نماينمراقبت هاي پس از احيا را مي دان  ۲۰

    :جمــع نمره

  بلي= ۲    تا حدودي= ۱      خير=  ۰                                         

   :CPRنتيجه   
  

  5    موفق  •
  5 نا موفق •

  
  

 :امضاء    : .........................................................نام و نام خانوادگي منتور •

 :امضاء    ...............................: .................نام و نام خانوادگي سرپرستار •

 :امضاء    : ...............................................نام و نام خانوادگي سوپروايزر •

                                                
تنفس سطحي و غير موثر   

  نمره  درصد
    
۱۰۰ ۴۰  
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