






Basic Life Support  ٝصٛرت ث 
 60 دٞٝ اٚایُ ٚ 50 دٞٝ اٚخز در فؼّی

 دٞبٖ ثٝ دٞبٖ تٙفظ .ؽذ ایدبد ٔیالدی
 DC.ؽذ تٛصیف 1958 عبَ در

Shock ٖاس خشئی ثؼٙٛا CPR در 
 . ٌؾت ٔؼزفی 1957



  عزیغ تؾخیص CPR در ٔٛفمیت وّیذ
 .اعت عزیغ درٔبٖ ٚ

 ثبال ویفیت ثب CPR عزیغ ؽزٚع ثٛیضٜ
 عزیغ دفیجزیالعیٖٛ ٚ



 
SCA ٗعت وب٘بدا ٚ آٔزیىب در ٔزي ػّت دٚٔی . 

 ٚ لّت ایغىٕیه ثیٕبریٟبی ، SCA ػّت ٟٕٔتزیٗ
  چٙذ ٞز . ثبؽذ ٔی آٖ اس ٘بؽی وؾٙذٜ ٞبی آریتٕی

 وٓ ٕٞچٙبٖ ثمب أب ؽٛ٘ذ ٔی CPR افزاد ایٗ 2/3
 ویفیت ثب CPR وٓ ثمبی ایٗ در ٟٔٓ ػبُٔ. اعت
 .اعت پبییٗ

 : بقا و اپیدمیولوژی



AHA Guideline 2005 

 AHA ثٝ ٘غجت تغییزات . اعت تز ٔٛثز ٚ تز ػّٕی ، تز عبدٜ
Guideline 2000 ُٔوبٞؼ ، ثٟتز ثٙذی سٔبٖ ؽب 

  ػّٕی ٟٔبرتٟبی رٚی تبویذ ٚ وٙٙذٜ احیبء ثزای السْ اطالػبت
 



BLS اس خٛاعتٗ وٕه ، ثیٕبر ٔمذٔبتی ارسیبثی رٚی 
EMS ؽزٚع CPR ٚ ٖٛوٙذ ٔی تبویذ دفیجزیالعی 

  عزیغ اعتفبدٜ ٚ CPR عزیغ ؽزٚع ثٝ ثیٕبر ثمبی .
 . دارد ثغتٍی دفیجزیالعیٖٛ اس
 



فبس اِىتزیىی : عٝ فبس ٔدشای ایغت لّجی ٚخٛد دارد 
 ، فبس ٕٞٛدیٙبٔیىی ، فبس ٔتبثِٛیه 

 

 :فاز های احیاء 



 
 فاز الکتریکی

 
  را VF ثؼّت لّجی ایغت اس پظ اَٚ دلیمٝ پٙح -چٟبر

 ثبػث DC Shock اس فٛری اعتفبدٜ . ؽٛد ٔی ؽبُٔ
 . ؽٛد ٔی ثمب ثٟجٛد

 



 
 فاز همودینامیک 

 
 ایدبد اِىتزیىی فبس ثذ٘جبَ عیزوٛالتٛری یب دیٙبٔیه ٕٞٛ فبس

 لّجی ایغت اس پظ اَٚ دلیمٝ 10 تب 4 ؽبُٔ ٚ ؽٛد ٔی
 ایغت ٞبی فبس ٕٞٝ در DC Shock چٙذ ٞز . اعت
 وٝ دارد ٚخٛد ؽٛاٞذی ِٚی اعت اِٚیٝ ٔزاحُ خشء لّجی
  Pulse less ness اس پظ ثیٕبراٖ دٞذ ٔی ٘ؾبٖ

 تب ثجز٘ذ عٛد خٛة CPR اس اعت ٕٔىٗ طٛال٘ی
 .یبثذ ثٟجٛد ٔغش  ٚ وزٚ٘ز خٛ٘زعب٘ی

 



AHA Guideline 2005 وٙذ ٔی تبویذ                   
un witnessed victim (حذط وٝ وغی یؼٙی     

 ( وؾیذٜ طَٛ دلیمٝ 5 اس ثیؼ لّجی ایغت سٔبٖ س٘یذ ٔی
  احیب تٙفظ 2 ثٝ لّجی ٔبعبص 30 ٘غجت ثب دلیمٝ 2 ثٕذت را

 . وٙیذ اعتفبدٜ DC shock اس عپظ . وٙیذ
 



 
 فازمتابولیک

 
  درٔبٖ . ؽٛد ٔی ؽبُٔ را لّجی ایغت اس پظ دلیمٝ 10

 تبویذ ٞیپٛتزٔی ٔب٘ٙذ  احیب اس پظ درٔبٟ٘بی ثز ػٕذتبً
 فبسٌزدػ ثٝ عزػت ثٝ ٔصذْٚ اٌز فبس ایٗ در . وٙذ ٔی

 . ٔیزد ٔی ٔؼٕٛال ٍ٘زدد ثز وٙٙذٜ
 







تب در دلیمٝ ثبؽذ ٚ لفغٝ عیٙٝ حذٚد  Cc     100اٌز تؼذاد 
ٔیّی ٔتز فؾبر دادٜ ؽٛد ٚ اخبسٜ دادٜ ؽٛد وٝ لفغٝ عیٙٝ   38

ثیٗ فؾبرٞب ثٝ حبِت اَٚ ثزٌزدد، ٔؼٕٛالً وزٚ٘زٞب خٛ٘زعب٘ی      
 .ٔی ؽٛ٘ذ ٚ ؽب٘ظ ثمب افشایؼ ٔی یبثذ 

 
 
 



 وبُٔ ثبسٌؾت وٝ دٞذ ٔی ٘ؾبٖ حیٛا٘ی ٔطبِؼبت
 ؽٛد ٔی ثبػث فؾبرٞب ثیٗ اَٚ حبِت ثٝ عیٙٝ لفغٝ
 . ؽٛد ثٟتز وزٚ٘زٞب خٛ٘زعب٘ی ٚ ؽٛد پز ثٟتز لّت
 ٔٙبعت ػٕك ثب عیٙٝ لفغٝ فؾبر ثب ٕٞزاٜ ٔٛضٛع ایٗ

 .ؽٛد ٔی ثمب ثٟجٛد ٔٛخت



 وبٞؼ ٔٛخت وٛتبٜ چٙذ ٞز عیٙٝ لفغٝ فؾزدٖ ؽذٖ لطغ
         ثمب وبٞؼ ٟ٘بیتبً ٚ وزٚ٘ز  خٛ٘زعب٘ی لجَٛ لبثُ غیز
 Dc shock اس لجُ Cc ؽذٖ لطغ حتی . ؽٛد ٔی

  ؽزٚع طٛری را ACLS حتی . ٔیؾٛد ثمب وبٞؼ ٔٛخت
 . ٘ىٙذ ٔختُ را Cc وٝ وٙیذ



 وٓ دلیمٝ چٙذ اس پظ Cc وٝ دٞذ ٔی ٘ؾبٖ ٔطبِؼبت
 ثی ٚ احیبٌز ؽذٖ خغتٝ آٖ اصّی ػّت .ؽٛد ٔی اثز

  ٞٓ دیٍزی فزد اس تٛا٘یذ ٔی اٌز . اٚعت تدزثٍی
 . ثٍیزیذ وٕه

 



  تٛا٘ٙذ ٔی ثبؽٙذ ای حزفٝ ٘فز چٙذ ٌزاٖ احیب اٌز ٔؼٕٛالً
Cc ٚ دٞٙذ ا٘دبْ ٕٞشٔبٖ ٚ ٞٓ ثب را ٞٛایی راٜ ٔزالجتٟبی .  

  تٙفظ خٛاٞٙذ ٕ٘ی وٝ آٔبتٛر ٘فز چٙذ ٞغتیذیب یىٙفز اٌز أب
 . دٞیذ ا٘دبْ را CCO-CPR ثذٞٙذ دٞبٖ ثٝ دٞبٖ

Compression chest only CPR(CCO-CPR:) 



CCO-CPR                            ،ؽبُٔ ثچٝ ٞب
un witnessed victim  یب ایغت لّجی

(             ٔثُ عٛء ٔصزف ٔٛاد)ثذالیُ غیز لّجی 
 .ٕ٘ی ؽٛد 



 دار٘ذ ٚإٞٝ دٞبٖ ثٝ دٞبٖ تٙفظ اس افزاد اغّت
 اس ٞب ٌشارػ . ثیٕبری ا٘تمبَ اس تزط ثذِیُ

 دٞبٖ ثٝ دٞبٖ تٙفظ ثذِیُ ثیٕبری عزایت
 . ؽٛد ٕ٘ی HIV ؽبُٔ ٚ اعت ٘بچیش ثغیبر



Ventilation 

 خٛد ٚ ریٛی ػزٚق لّجی ایغت اس پظ اَٚ دلبیك در
    ثزای تٛا٘ذ ٔی ٚ اعت اوغیضٖ پز خٖٛ اس ّٕٔٛ لّت
  الذاْ Cc ِذا . ثبؽذ وبفی ثذٖ یبفتٝ وبٞؼ ٞبی ٘یبس

 . اعت ثبفتٟب ثٝ رعب٘ی اوغیضٖ ثزای  اِٚیٝ



 .ٔیؾٛد تز ٟٔٓ ٚ٘تیالعیٖٛ ثىؾذ طَٛ لّجی ایغت ٚلتی أب
 ٔٛخت تٟٛیٝ وٝ ثبؽیذ ٔطٕئٗ ثبیذ ؽزایط ایٗ در أبحتی
  اٌز وٙذ ٔی تٛصیٝ AHA 2005. ٕ٘یؾٛد Cc ؽذٖ ٔختُ

  ثذٞیذ ٘فظ 30/2 ٘ذاریذ (تزاؽٝ ِِٛٝ ٔثُ) پیؾزفتٝ ٞٛایی راٜ
  ٘فظ 8-10 اعت پیؾزفتٝ ٞٛایی راٜ دارای ٔصذْٚ اٌز أب

 ٘یبسی یؼٙی ثبؽذ آعیٙىزٖٚ تٛا٘ذ ٔی ٘فغٟب ایٗ. اعت وبفی
 .ثبؽذ ٕٞبCcًٙٞ ثب ٘یغت



 ٘ؾٛد ثیؾتز ثب٘یٝ اسیه ٚ ثبؽذ وٛتبٜ أىبٖ حذ تب ثبیذ تٟٛیٝ
 ثبال وٕی عیٙٝ لفغٝ وٝ ثذٞیذ ٘فظ ای ا٘ذاسٜ ثٝ فمط .

  چٖٛ. وٙیذ پزٞیش حذ اس ثیؼ تٟٛیٝ اس وٙیذ دلت . ثیبیذ
 ٚریذی ثبسٌؾت وبٞؼ ثبػث عیٙٝ لفغٝ داخُ ٔثجت فؾبر

  تٟٛیٝ .ؽٛد ٔی ٔغشی ٚ لّجی خٛ٘زعب٘ی وبٞؼ ٟ٘بیتبً ٚ
 دفیجزیالعیٖٛ ؽب٘ظ وبٞؼ ثبػث ٕٞچٙیٗ حذ اس ثیؼ
 احیبٌزاٖ ٔؼٕٛال أب. ؽٛد ٔی ثمب وبٞؼ ٔٛخت ٚ ٔٛفك
  ثیٕبر ثٝ دلیمٝ در ٘فظ 30 تب ٚ وٙٙذ ٔی حذ اس ثیؼ تٟٛیٝ

 .دٞٙذ ٔی



 (c/v ratio)نسبت فشردن به تهویه 

 تب دلیمٝ در  فؾبر 100 تؼذاد ثٝ ٚ 30/2 ٘ٛساداٖ ٚ وٛدوبٖ ثدش
 ٘فظ 8-10 ا٘تٛثبعیٖٛ اس پظ . ؽٛد ا٘دبْ ٌذاری ِِٛٝ وٝ سٔب٘ی

 ا٘دبْ ٌذاری ِِٛٝ اٌز ِٚی 15/2 ٞب ثچٝ در. اعت وبفی دلیمٝ در
 ٘فظ دادٖ ثزای را Cc ٞزٌش دلیمٝ در ٘فظ 8-10 ثٛد ؽذٜ

 . ٘ىٙیذ ٔتٛلف



Defibrillation 

 ٚ ٔٛ٘ٛفبسیه در 360j) دٞیذ ا٘دبْ دعتٍبٜ ا٘زصی حذاوثز ثب را دفیجزیالعیٖٛ
200j فبسیه ثی در) 

  چه ثخبطز Cc وٝ اعت ضزٚری 4j/kg عپظ ٚ 2j/kg ؽٛن اِٚیٗ ٞب ثچٝ در
  1/50 در فمط Dc shock اس پظ پبِظ چه . ٘ؾٛد لطغ ریتٓ ارسیبثی یب پبِظ

   .اعت ٔفیذ ثیٕبراٖ



Pulse check 

  را ثیٕبر ثمبی CPR ؽذٖ لطغ وٛتبٜ ِحظبت حتی
 را خٛ٘زعب٘ی تب اعت السْ ٔذاCcْٚ. وٙذ ٔی وٓ

  .٘ىٙیذ راچه پبِظ . وٙذ ثزلزار



  ایٗ آٔبتٛر احیبٌز ثزای AHA2005 تٛصیٝ
  ٚ داؽت ٞٛؽیبری عطح وبٞؼ وغی اٌز وٝ اعت
    افزاد. وٙیذ ؽزٚع را CPR وؾیذ ٕ٘ی ٘فظ
 چه ثزای ثب٘یٝ 10 اس ثیؼ ٘جبیذ ٞٓ ای حزفٝ
  ؽزٚع عزػت ثٝ را CPR ٚ وٙٙذ تّف ٚلت پبِظ
 .وٙٙذ



Gasping دلیمٝ 2 ثزای ٘ىٙیذ اؽتجبٜ ٘فظ ثب را 
CPR عپظ ٚ وٙیذ Dc shock ایٙىٝ ثذٖٚ ثذٞیذ 

 Dc shock اس پظ اَٚ ضزثبٟ٘بی. وٙیذ چه را پبِظ
 . ٘یغتٙذ ٔٛثز خٛ٘زعب٘ی ثزای ٔؼٕٛال



Air way Management  

 ٔؼٕٛالً ػُّ تٟٛیٝ ٘بوبفی.ٔذیزیت راٜ ٞٛایی ٍٞٙبٔی السْ ٔی ؽٛد تٟٛیٝ ٘بوبفی اعت 

 تالػ تٙفغی ٘بوبفی -1          
 .ا٘غذاد راٜ ٞٛایی اعت  -2        

 
عًٙ ثٙبی . ٞٓ السْ ٔیؾٛد  CPRٕٞچٙیٗ ٔذیزیت راٜ ٞٛایی در 

 .ٔذیزیت راٜ ٞٛایی تٟٛیٝ ثب ٔبعه ٚ پً اعت 



  : ناکافی تنفس تالش-1

  تؾخیص ٔخذرٞب ٔثُ خبرخی ػُّ یب ٔغشی خٛ٘زیشی ٔثُ دارد داخّی ػُّ یب

 ٚ ثبؽذ ِخت ثبیذ ثیٕبر . اعت عیٙٝ لفغٝ رٚی سیبد دلت ٔغتّشْ ٚ ٔؾىُ آٖ

 . ؽٛد چه وٕىی ػضالت اس اعتفبدٜ ، تٙفظ ػٕك ٚ اٍِٛ تؼذاد

 علل تهویه ناکافی 



 علل تهویه ناکافی 

 ثیٟٛػ ثیٕبر در ٘زْ ثبفت ثب : هوایی راه انسداد-2

 ٚ ػمت ثٝ سثبٖ افتبدٖ ٔثُ افتذ ٔی اتفبق ٔتؼذد ثذالیُ

 . ٘زْ وبْ ػضال٘ی تٖٛ رفتٗ ثیٗ اس



 Head tilt chin lift ٔثُ عبدٜ ٔب٘ٛرٞبی

 ثٝ را ٔؾىُ ایٗ تٛا٘ذ ٔی Jaw thrust یب

 . وٙذ حُ عزػت



 ثٝ سدٖ ضزثٝ ، ٞبیّٕیؼ ٔب٘ٛرٞبی ٞؾیبر درثبِغیٗ

 . ٔٛثز٘ذ خبرخی خغٓ آعپیزاعیٖٛ در .... ٚ پؾت

  اَٚ لذْ. ثبؽٙذ ٔٛثزتز آٟ٘ب تزویت اعت ٕٔىٗ

abdominal thrust اعت . 



  ثیٕبر در یب وٙیذ خٕغ ؽىٓ دٚر را دعت ٘تٛا٘غتیذ اٌز

  .اعت ٔب٘ٛر اِٚیٗ chest thrust حبّٔٝ



 دارد ٚخٛد ٞبیّٕیؼ ٔب٘ٛر اس پظ احؾب آعیت اس ٞبیی ٌشارػ

       تٛصیٝ وبُٔ ارسیبثی آٖ اس پظ ِذا ، ٔؼذٜ ؽذٖ پبرٜ ٔثُ

 . ؽٛد ٔی



 ثبیذ احتٕبِی خبرخی خغٓ آعپیزاعیٖٛ ثب ٞٛؽیبر غیز ثیٕبراٖ
CPR تٛصیٝ . ؽٛ٘ذ AHA ٗوٛروٛرا٘ٝ ٞزٌش وٝ اعت ای 
 ٌزدا٘ذٜ دٞبٖ در خبرخی خغٓ وزدٖ خبرج خٟت اٍ٘ؾت

 دٞبٖ در خبٔذ خبرخی خغٓ CPR حیٗ ایٙىٝ ٍٔز  ٘ؾٛد
 . ؽٛد ظبٞز



 ثٟتز را ٞٛا خزیبٖ تٛا٘ذ ٔی اصّی دٚٔب٘ٛر : هوایی راه مانورهای

   Jaw thrust یب Head tilt chin lift وٙذ
 

Head tilt chin lift: ٗ٘ذیذٜ آعیت ٌزدٖ وٝ ثبؽیذ ٔطٕئ   
 

Jaw thrust: دیذٌی  آعیت وٝ ٍٞٙبٔی ثٛیضٜ  اعت ٔفیذ 

 . دارد ٚخٛد ٌزدٖ



Oro pharyngeal Air Way 

 سیزا ؽٛد اعتفبدٜ پبعخ ثذٖٚ ػٕیمبً ثیٕبراٖ ثٝ فمط
  اس آٖ ٔٙبعت عبیش . ؽٛد اعتفزاؽ ثبػث اعت ٕٔىٗ
 . اعت angle of mandible تب دٞبٖ





  ٘بٔٙبعت عبیش ، ػمت ثٝ سثبٖ دادٖ ُٞ ؽبُٔ ایزٚی ثبِمٜٛ خطزات

 تٛا٘ذ ٔی ثبؽذ ثشري سیبد اٌز ٚ ٘یغت ٔٛثز ثبؽذ وٛچه سیبد اٌز)

 افتبدٖ ٌیز ، ؽٛد ثیؾتز ا٘غذاد ٔٛخت خٛد ٌّٛت اپی فؾزدٖ ثب

 ثب ثیٕبراٖ در اسایزٚی اعتفبدٜ ، ایزٚی ٚ د٘ذاٖ ثیٗ ٞب ِت ٚ سثبٖ

 ٞب اٌزرفّىظ . ؽٛد اعتفزاؽ ٔٛخت تٛا٘ذ ٔی لٛی ٞبی رفّىظ

 . ؽٛد ثزداؽتٝ ثالفبصّٝ ثبیذ OPA دار٘ذ ٚخٛد






