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 اطمینان از ایمنی صحنه 

 *پوشیدن تجهیزات حفاظت فردی

 * محدود کردن تعداد افراد

 عدم پاسخ در قربانی

 درخواست کمک از اطرافیان

( به 111)درخواست کمک از سیستم اورژانس 

 وسیله موبایل )در صورت امکان(

 .انجام دهید * احیاء تنفسی را

استفاده از آمبوبگ فیلتردار و چسباندن 

 محکم آن )بدون نشتی( روی صورت

 10-02ثانیه، یا  3-1*یک تنفس هر 

 تنفس در دقیقه

 * شروع فشردن قفسه سینه در

 صورت ضربان قلب

قه بار در دقی 02مساوی و یا کمتر از 

 همراه با عالئم پرفیوزن ضعیف.

* فعال کردن سیستم اورژانس پس از 

 دو دقیقه )اگر تا به حال انجام نشده(

* ادامه تهویه مصدوم: ارزیابی مداوم 

 دقیقه یکبار 0نبض حدوداً هر 

* در صورت فقدان نبض، شروع 

CPR)طبق مراحل پایین( 

تیم اورزانس رامطلع کنید       

اگرتاکنون انجام نداده اید( ) 

مانیتورینگ و تحت نظر بودن 

بیمار تا رسیدن تیم اورژانس 

 انجام دهید.

بررسی بیمار از نظر عدم تنفس 

یا وجود تنفس غیرطبیعی 

(Gasping)  وبررسی همزمان

ثانیه( آیا  12نبض )به مدت 

نبض به صورت واضح احساس 

 شود؟می

CPR 
 تنفس0بار فشردن قفسه سینه و  32یک امدادگر: شروع چرخه احیا با 

 استفاده از آمبوبگ فیلتردار و چسباندن محکم آن )بدون نشتی( روی صورت

 تنفس با حضور امدادگر دوم( 0ماساژ و  11)استفاده از نسبت 

 (در اسرع وقت AED)استفاده از 

هستید، سیستم بعد از دو دقیقه، اگر هنوز تنها 

و فراهم  پاسخ دهی اورژانس را فعال کنید

 اگر تاکنون انجام نشده است( ) AEDکردن 

فعال کردن سیستم اورژانس )اگر قبالً انجام 

 / دفیبریالتورAEDنشده( و آماده کردن 

AED  ریتم را چک می کند

 آیا ریتم قابل شوک است؟

 دقیقه 0حدوداً  CPRبالفاصله ادامه 

 جهت کنترل ریتم(.AED )تا آماده شدن

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

 قربانی در

 

 آیا ایست قلبی شاهد است؟

 دقیقه 0حدوداً  CPRیک شوک بدهید.  بالفاصله ادامه 

 جهت کنترل ریتم(. AED)تا آماده شدن

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

 قربانی در

عدم وجود تنفس یا تنفس 

 غیرطبیعی 

 عدم وجود نبض 



 

 


