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 :شيوه انجام ماساژ قلب 

كف اتاق ،تخته،   (مصدوم را به روي سطح محكمي       

از .  خوابانده و ماساژ قلب را شروع كنيد        ...) چوب و 

 .ماساژ قلب روي تشك و سطح نرم خودداري كنيد

لباسهاي باال تنه را در آورده و ماساژ قلب را از روي            

 .لباس انجام ندهيد

كف يك دست خود را روي نيمه تحتاني جناق و            

انگشت باالتر از زايده تحتاني       2به اندازه پهناي      

 .جناق قرار دهيد

انگشتان دستهاي خود را به هم قفل كنيد از               

تماس مستقيم انگشتان خود با قفسه سينه و فشار         

 .روي زايده تحتاني جناق خودداري كنيد

آرنجهاي خود را راست نگه داريد و از خم كردن             

 .آنها بپرهيزيد

با استفاده از وزن خود به مدت نيم ثانيه به قفسه             

. سينه فشار وارد كرده و نيم ثانيه استراحت بدهيد         

 5/2-5فشار در حدي باشد كه استخوان جناق            

 .سانتيمتر به پايين فشرده شود

-80تعداد ماساژ   .  اين كار را به تناوب انجام دهيد       

با شروع ماساژ قلب، هر چه       .بار در دقيقه است     60

 .زودتر تنفس مصنوعي را شروع كنيد
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در مواردي كه احياي قلبي ريوي توسط يك نفر انجام             

ماساژ قلبي پي در پي دو تنفس         15مي شود به ازاي هر      

 .مصنوعي داده شود و اين كار به تناوب انجام شود

در مواردي كه احياي قلبي ريوي توسط دو نفر انجام مي           

ماساژ قلبي نفر دوم يك بار تنفس           5شود به ازاي هر      

 . مصنوعي مي دهد

 :نكته

ريوي   –در صورت توفيق يافتن از انجام احياي قلبي             

رنگ كبود مصدوم به حالت طبيعي برگشته مردمك             

چشمها تنگ شده و نبض شروع به فعاليت كرده و فرد             

دراين صورت عمليات احيا را متوقف        .  هوشيار مي شود  

 .كرده ولي مراقبت از مصدوم را ادامه دهيد

 :نكته

اقدامات احياء را حداقل يك ساعت ادامه دهيد، مگر              

اينكه عاليم حياتي برگشت نمايند و يا عاليم مرگ               

 .قطعي توسط پزشك اعالم شود
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 )CPR(ريوي –احياء قلبي 

 :مقدمه

سالمت دستگاه تنفس و دستگاه گردش خون براي            

حفظ حيات ضروري است از كار افتادن اين د ودستگاه          

بدن فقط  .در مدت كوتاهي به مرگ مصدوم مي انجامد        

مي تواند بدون اكسيژن زنده     )تقريبي(دقيقه6براي مدت 

ساالنه تعداد زيادي از افراد به دليل حوادث              .بماند

عروقي ،برق گرفتگي،غرق       -محيطي،بيماري قلبي   

تنفسي شده و    –دچار وقفه قلبي     ...  شدگي،خفگي و    

متاسفانه به دليل عدم اجراي صحيح عمليات                 

در برخورد با اين موارد       .  ريوي مي ميرند   -احياءقلبي

 .باسرعت عمل و دقت كافي عليات احياء را شروع كنيد

 :ارزيابي مصدومين با قطع فعاليت ريه ها و قلب

در برخورد با اين بيماران ،ابتدا سطح هوشياري آنان را           

آهسته مصدوم را تكان دهيد و با               .ارزيابي كنيد  

اگر مصدوم جوابي ندهد،عمليات     .صدايبلند صدا بزنيد   

 .ريوي را شروع كنيد-احياي قلبي

 :مهم است ABCتوجه به سه ركن عمليات احياءيعني 

       A/Air way.1باز نگهداشتن راه هوايي

                   B/Breathing.2حفظ تنفس

         C/Circulation.3حفظ گردش خون
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 :جهت باز كردن راه هوايي مصدوم عمليات زير را اجرا كنيد

سر مصدوم را به عقب بكشيد و چانه او را به جلو و باال                -1

 .ببريد

يك دست خود را روي پيشاني مصدوم قرار داده و سر او             -2

با اين كار دهان خود به خود باز مي          .  را به عقب خم كنيد    

 .شود

 .با دو انگشت دست ديگر چانه او را به طرف باال بكشيد-3

خم كردن سر به طرف عقب و باال چانه،زبان را باال برده             -4

 .و راه هوايي را باز مي كند

در موارد شك به وجود شكستگي گردن و آسيب به نخاع           -5

در اين روش دست    .  گردني از روش فشار چانه استفاده كنيد      

خود را زير زاويه فك پائين قرار داده و فك را به سمت جلو               

با قرار دادن آرنجهاي خود در دو طرف مانع حركت           .بكشيد

 .سر مصدوم شويد

راه هوايي مصدوم را از اجسام خارجي ،دندان                    -6

 .پاك كنيد... مصنوعي،مواد استفراغي و آدامس و 

 :تنفس مصنوعي

تنفس مصنوعي يعني هوا دادن مصنوعي به مصدومي كه            

باكمي دقت مي توانيد وضعيت تنفس      .  قادر به تنفس نيست   

كبودي صورت و لب ها و عدم         .  مصدوم را مشخص كنيد    

خروج هوا از راه دهان و بيني ، عدم حركت قفسه سينه و               

اختالل هوشياري داللت بر وقفه تنفس داشته بايد سريعاً            

مهمترين و   .  وبدون تاخير تنفس مصنوعي شروع شود          

اكسيژن رساني فوري به مصدوم تنفس دهان        موثرترين راه   

 .به دهان است 
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كف دست خود را روي پيشاني مصدوم قرار دهيد و به            -

عقب ببريد و با انگشتان همان دست بيني او را فشار               

 دهيد تا بسته شود 
 .دست ديگر خود را زير چانه مصدوم قرار دهيد-
 .ابتدا دو نفس عميق به داخل دهان مصدوم بدهيد -

بالفاصله نبض سرخرگ كاروتيد را بررسي كنيد اگر            -

 .نبض وجود نداشت ماساژ قلبي را نيز شروع كنيد

 18تا    14بار و در كودكان       16تا    12در بزرگ ساالن    -

 .بار در هر دقيقه تنفس مصنوعي بدهيد

بعد از هر بار دميدن هوا به دهان مصدوم باال رفتن                -

قفسه سينه را از نظر كفايت تنفس مصنوعي بررسي              

 .كنيد
در موارد آسيب به دهان و شكستگي فك مي توانيم از            -

 .تنفس دهان به بيني استفاده كنيد 

 :ماساژ قلب
وقفه قلبي يكي از حوادثي است كه در صورت ابتالي              

از .  فرد با اقدام به موقع اطرافيان امكان نجات وجود دارد           

علل آن مي توان سكته قلبي ،خونريزي مغزي،غرق              

عاليم و  .را نام برد  ...  شدگي،برق گرفتگي،مسموميت ها و     

فقدان نبض ، فقدان     :نشانه هاي وقفه قلبي عبارتند از         

تنفس، فقدان هوشياري و عدم پاسخ به فراخوان توسط           

 .امدادگر و گشادي مردمك چشمها

ماساژ قلبي عملي است كه در آن با استفاده از فشار                

دست ها رو ي سينه، قلب ، بين استخوان جناق و ستون            

 .فقرات فشرده شده و گردش خون برقرار مي شود
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