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و کامال عمود بر سینه مددجوقرار بگیرید ، مرکز قفسه سینننه را 

پیدا کنید ، خط فرضی که نوک دو سینه  را به هم وصن  منی 

کند رسم کنید، ناحیه آرنج خم نشود، پاشنه دسن  انا نا را 

دروسط خط فرضی قرار دهید ، پاشنه دس  دوم را روی دسن  

اول قراردهید. انگشتان دس  نباید با سینه مددجو تماس داشنتنه 

باشدو در تمام مدت اعمال فشار ، دس  باید در تماس با قفنسنه 

سینه باشد ، به هیچ وجه دس  خود را از روی قفسه سنینننه بنر 

سانتی متنر و  5نداشته یا آن را جابجا نکنید. حداق  عمق ماساژ 

 011سانتی متر اس  حداق  سرع  ماساژ  6حداکثر عمق ماساژ 

بار در دقیقه اس .در صورت یک نفره یا دو  021بار و حداکثر 

 .  ماساژ و دو تنفس مصنوعی داده می شود   01نفره بودن 

 

 

 

 

 

 بازکردن راه هوایی و دادن تنفس 

کف دس  خود را روی پیشانی مددجو گذاشته و همزمنان بنا 

این کار دس  دیگر را نیز زیر چانه او قرار دهید سپنس بنرنور 

هماهنگ سر را عقا برده و چانه را باال بکشید ، بنرنورینکنه 

دندانهای فک باال و پایین در مقاب  هم قنرار گنینرنند.پنس از 

ثانیه یک تنفس داده می شود با  6بازکردن راه هوایی تنفس هر 

 انگشتان دستی که روی پیشانی مددجو اس  سوراخهای بینی 

   
   
    

  
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گیالن 

   بیمارستان امام خمینی )ره( صومعه سرا                   

  احیای قلبی ریوی پایه  

                    

 عموم مردمگروه هدف :  

 زیر نظر واحد آموزش سالم 

 14151750096شماره تماس واحد سالم : 

 0041اردیبهش  

 

فرد را مسدود کنید، دهان خود را روی دهان مددجو بگذارید بروریکنه 

،  بهای شما کامال اطراف دهان او را بگیرد. با یک بازدم هنوا را وارد 

ثانیه همزمان از گوشه چشم خود به قفسه سینه  0دهان فرد کنید به مدت 

فرد نگاه کنید ،    اجازه دهید تا قفسه سینه بیمار به وضعی  او یه برگنرد 

و پایین بیاید. تا دو تنفس تکرار کنید. در صورت بنرگشن  تنننفنس و 

 ضربان قلا تا رسیدن فوری  های اورژانس مددجو را کنترل کنید

 

 

 

 

بنروننر و 0چیور، کری اچ.پرستاری داخلی وجراحی ;   هینک ،  جانیس المنبع: 

. ترجمه  محمد رضا عسگری ، محسن سنلنینمناننی 2109سودارث قلا و عروق 

 ،معصومه نیشابوری.  تهران:نشربشری .

میدان انتظام ، جنا پارک  -شهرستان صومعه سرا: نشانی تدوین کننده 

 ابریشم ، بیمارستان امام خمینی )ره( 

 10099020190شماره تماس بیمارستان : 

 http://www.gums.ac.ir/imamhسای  بیمارستان:

همیشه بیاد داشته باشید کسی را که نجات می دهید ممکنن اسن  

برای کمک به خنود و پس ...همان کس باشد که دوستش دارید 

 خانواده مان یاد بگیریم 
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 به نام خدا

 ریوی  -احیای قلبی 

ریوی یک عملیات حیات بخش اس  که به کمک آن  -احیای قلبی 

تنفس و گردش خون فرد مددجو حفظ شده تا از نرسیدن مواداذایی و 

اکسیژن به مغز و نهایتا مرگ مغزی وی جلوگیری شود.این عملنینات 

حیاتی می تواند بدون احتیاج به هیچ وسیله اضافی یا کمکی نیز انجام 

گیرد و انجام صحیح و به موقع آن جان انسانهای زیادی را از منرگ 

 حتمی نجات بخشد.

 شایع ترین عل  مرگهای ناگهانی

حمله قلبی و ایس  قلبی  ، تصادفات ) آسیا های قفسه سینه و آسیا 

های سر( ، خفگی در آب ، خفگی با گاز در اثر آتنش سنوزی ینا 

سوختن ناقص گاز ، برق گرفتگی ، سوختگی های شدید ، مسمومی  

 ها  ، خودکشی و دیگر کشی وآمبو ی های وسیع ریوی. 

 اقدمات پایه حفظ حیات 

در اقدامات او یه عالیم عدم هوشیاری را تشخیص داده و نبض و تنفس 

مددجوچک می شود. در صورت عدم وجود ضربان قلا با ماساژ قلبی 

گردش خون بیمار برقرار شده  ، راه هوایی را باز نموده و تنفس کافی 

 برقرار می شود.

 مراح  احیا پایه شام :

شروع احیا در محیط امن هم برای خود و هم برای ایمنی صحنه:  -0
 مددجو.

ابتدا مددجورا صدا بزننیند و ارزیابی سرح هوشیاری مددجو:  -2
سپس به شانه های وی آرام ضربه زده و با صدای بلند بگویید : آیا 

 شما خوب هستید ؟ 

اگر مددجو به تحریکات جواب نداد ، در در خواس  کمک :  -0
خواس  کمک کنید با صدای بلند فریاد بزنید کمک ، کمک ینا 

  005تماس گرفتن سریع با گروه احیا اورژانس 

مددجو را به پش  روی یک قراردادن وضعی  مناسا  مددجو: -9
سرح صاف و سخ  قرار دهید ، پیراهن را از روی قفسه سینه بیمار 
کنار بزنید. هنگام تغییر وضعی   به ثاب  بودن ستون فقرات و مهره 

 های گردنی توجه کنید، بخصوص در مددجویان بیهوش. 

 .در صورت نداشتن  نبض و تنفس عملیات احیا  شروع گردد -5

 مراح  احیا:

 برقراری گردش خون  -6

 باز کردن راه هوایی  -7

 برقراری تنفس -1

 برقرای گردش خون

سال  0در بزرگساالن نبض کاروتید یا گردنی و در کودکان باالی 
نبض بازویی را حس کنید در صورت حس نکردن ماساژ قلبی را 
شروع کنید، مددجو را به پش  خوابانده ، مرمئن شوید کنه وی 
روی یک سرح سف  و سخ  قرار گرفته اس  ، کنار مددجوزانو 

 بزنید .


