
 

 تنفس طبیعی،

 نبض دارد 

 بله

 تنفس غیرطبیعی،اما

 نبض دارد 

 خیر

 غیرقابل شوک

 بله

 شوکقابل 

 خیر بله

 خیر

 ( AHA 2020)کودکان توسط یک احیاگر  ریوی  -پروتکل احیای پایه قلبی

 
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CPRشروع 

 تنفس 2بار فشردن قفسه سینه و  03شروع چرخه احیا با : یک امدادگر*

 تنفس با حضور امدادگر دوم 2ماساژ و  51*استفاده از نسبت  

 دسترس بودن در اسرع وقت درصورت در AED*استفاده از 

بعد از دو دقیقه، اگر هنوز تنها هستید، سیستم 

و فراهم  پاسخ دهی اورژانس را فعال کنید

 )اگر تاکنون انجام نشده است( AEDکردن 

 ریتم را چک کنید 

 آیا ریتم قابل شوک است؟

 دقیقه  2حدوداً  CRP*بالفاصله ادامه 

 جهت کنترل ریتم (. AED)تا آماده شده 

* ادامه احیاء تا زمان رسیدن تیم احیای پیشرفته و یا مشاهده 

 کودک حرکت در

 اطمینان از ایمنی صحنه

 

 *چک کردن عدم پاسخگویی )چک سطح هوشیاری(

 *درخواست کمک از اطرافیان

 ( به وسیله موبایل )در صورت امکان(551*درخواست کمک از سیستم اورژانس )

 شروع کنید. * احیای تنفسی را

 ثانیه، 2-0یک تنفس هر 

 تنفس در دقیقه23-03یا 

*ارزیابی کردن تعداد نبض در مدت 

 ثانیه53از زمان کمتر
 

مانیتورینگ و تحت نظر بودن 

 بیمار تا رسیدن تیم اورژانس

بررسی بیمار از نظر عدم تنفس 

یا وجود تنفس غیرطبیعی 

(Gasping)  بررسی همزمان

ثانیه( آیا  53نبض )به مدت 

نبض به صورت واضح احساس 

 ؟شودمی

 دقیقه  2حدوداً  CRPبالفاصله ادامه *یک شوک بدهید. 

 جهت کنترل ریتم (. AED)تا آماده شده 

* ادامه احیاء تا زمان رسیدن تیم احیای پیشرفته و یا مشاهده 

 کودک حرکت در
 

 03 از ضربان قلب کمتر

عالیم  بار در دقیقه با

 پرفیوژن ضعیف

 2از  کنترل نبض هر ; *ادامه احیاتنفسی CPRشروع

 دقیقه

شروع  را CPR ،*درصورت فقدان نبض

 کنید.

 

 عدم وجود تنفس

 یا تنفس غیرطبیعی 

 عدم وجود نبض 

اگر قبالً انجام  فعال کردن سیستم اورژانس )

 / دفیبریالتورAEDنشده( و فراهم کردن 

 آیا ایست قلبی شاهد است؟



  احیاگر یک توسط کودکان ریوی -قلبی پایه تصاویرمرتبط با احیاء 

 
 نحوه انجام تنفس دهان به دهان-2

 
و باز                            تنفس غیرطبیعی عدم تنفس یا نظر از بررسی بیمار-5

 کردن راه هوایی

 
 نحوه چک نبض براکیال-0

 
 قلبی به شیوه یک دستینحوه ماساژ  -4

 
 ( Eو  Cآمبوبگ ) تکنیک  ازشیوه صحیح استفاده -1


