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 CPRشروع 

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

 تنفس

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

 دسترس بودن در اسرع وقت درصورت در AED*استفاده از 
 

 * تنفس را احیاء کنید.

 23 -03، یا ثانیه 2-0یک تنفس هر 

 تنفس در دقیقه

مدت زمان  نبض در *ارزیابی کردن تعداد

 ثانیه 53کمتر از 

 

AED  ریتم را چک می کند

 آیا ریتم قابل شوک است؟

 دقیقه  2حدوداً  CRP*بالفاصله ادامه 

 جهت کنترل ریتم (. AED)تا آماده شدن 

*ادامه احیاء تا زمان رسیدن تیم احیای پیشرفته و یا  

 کودک مشاهده حرکت در

 دقیقه  2حدوداً  CRP*یک شوک بدهید.  بالفاصله ادامه 

 جهت کنترل ریتم (. AED)تا آماده شدن 

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

 کودک حرکت در

 

 عدم وجود تنفس 

 یا تنفس غیرطبیعی

  عدم وجود نبض

 ضربان قلب کمتر

دقیقه  در بار  60از

عالیم خونرسانی  با

 ضعیف؟

 اطمینان از ایمنی صحنه 
 

 بررسی کنید. *پاسخگویی را

 * درخواست کمک از اطرافیان

 *امداد گر اول نزد قربانی بماند.

کمک و فعال نمودن سیستم  *امدادگر دوم درخواست

 و تجهیزات اورژانس AEDو فراهم نمودن  اورژانس

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 

 شود؟می

 

چک مداوم ;تنفسی *ادامه احیا

 دقیقه  2نبض هر

 راCPR *درصورت فقدان نبض 

 شروع کنید.

 

  CPRشروع



 ( AHA 2020) یا بیشتر احیاگر دو توسط کودکان ریوی -قلبی پایه احیای تصاویرمرتبط با

 
 امدادگر دوم باحضور 2به  51استفاده از نسبت -2

 
 
 

 
 درخواست کمک توسط امدادگر دوم-5

 
 امدادگربکار گیری آمبوبگ در شرایط حضور دو -0

 
صورت احتمال آسیب به سر گردن امداگر سوم به  در-4

راه هوایی را حفظ و ماسک را بر روی  jaw thrustروش 

 صورت ثابت نگه می دارد

 

 بمنظور ارزیابی دقیق مصدوم و انجام شوک الکتریکی احتمالی  AEDاستفاده از -1   

 


