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کوکهای اولیه در ایست قلبی و تنفسی و راهنوای

اقداهات اولیه:

در صورتی که هیچ گونه نبضی احساس نشد و یا

عولیات احیاء:

چٌبًچِ پس اس ٍلَع ایست للبی -تٌفسی زر ووتز اس  ۴الی 0

هصدوم تنفس خود به خودی نداشت ،عولیات احیاء

هٌظَر اس ایست للبی ،حبلتی است وِ ضزببى للب وبهال اس بیي

زلیمِ بِ فزز هػسٍم رسیسگی ضَز ٍ ػولیبت احیبء ٍی ضزٍع

هیرٍز ٍ هٌظَر اس ایست تٌفسی ،اس وبر افتبزى تٌفس ذَزبرَزی

گززز ،ضبًس سًسُ هبًسى ٍی ببال ذَاّس رفت .لبل اس ضزٍع

باید هطابق دستور ذیل انجام شود:

زر فزز هیببضس .ایي حبالت هیتَاًس بِ زًببل سىتِ للبی ،ضَن،

ػولیبت احیبء للبی -ریَی ،ببیس هطوئي ضس آیب فزز ٍالؼب زچبر

ذًَزیشیّبی بسیبر ضسیس ،گیز وززى اجسبم ذبرجی زر حلك،

ایست للبی -ریَی ضسُ است یب ذیز ،چزا وِ اًجبم ػولیبت

غزق ضسگی ،بزق گزفتگی ٍ … رخ زّس.

احیبء للبی -ریَی بز رٍی فززی وِ زچبر ایست للبی ًطسُ

عالئن سکته قلبی عبارت است از:

ببضس ،هیتَاًس هٌجز بِ ایست للبی ٍ هزي ٍی ضَز.

زرز فطبر زٌّسُ ًبگْبًی زر ٍسط سیٌِ
هوىي است زرز بِ زست ّب ،پطت یب گلَ اًتطبر یببس
غص وززى
ریشش ػزق ضسیس
ًبض ضؼیف ٍ تٌس وِ هوىي است ًبهٌظن بشًس (ًبض طبیؼی
حسٍز  06تب  066ببر زر زلیمِ است)
تٌگی ًفس

.0بیوبر را بِ پطت ذَاببًسٍُ ،ی را بِ آراهی تىبى زاز تب
پبسرص بِ تحزیه هطرع ضَز.

جْت اطویٌبى اس ایست تٌفسی بب هطبّسُ حزوبت تٌفسی لفسِ
سیٌِ هیتَاى بِ ٍجَز تٌفس زر هػسٍم پی بزز ٍ یب هیتَاى
گَش یب گًَِ ذَز را ًشزیه زّبى ٍی لزار زّس تب غسای تٌفس
ٍی را ضٌیس یب جزیبى آى را حس وزز .سپس ًبض بیوبر را
بزرسی ًوَز.

 . ۲اگز بسٍى پبسد بَز ،راُ ّبی تٌفسی ٍی چه ضَز .چٌبًچِ
راُ تٌفسی بستِ است ،بب ووه اًگطت راُ تٌفسی ٍی ببس ضَز ٍ
چٌبًچِ راُ تٌفسی ببس بَز ٍلی ًفس ًوی وطیس ،تٌفس هػٌَػی
ضزٍع ضَز.
. 3گززى ٍی را بِ جلَ ٍ سز اٍ را بِ ػمب ذن ًوبیٌس.

هوىي است بی َّضی رخ زّس

رتينول
ایست للبی ّن ایجبز ضَز.
هوىي است
نکته :از حرکت ،نوشیدن و آشامیدن بیمار جلوگیری
کنید.
در برخورد با بیواری که دچار سکته قلبی شده نکات
زیر را رعایت کنید:

. ۴زٍ تٌفس هػٌَػی هٌبسب زّبى بِ زّبى بِ ٍی زازُ ضَز.

زر ابتسا بب اٍرصاًس (ضوبرُ  )005توبس بگیزیس.

ً. 5بضّبی ٍی لوس ضَز .اگز ضزببى ًبض ّب لوس ضس .ببیس

اگز بیوبر َّضیبر است ،اٍ را زر ٍضؼیت ًیوِ ًطستِ لزار زّیس.

بِ تٌفس هػٌَػی ازاهِ زاز ٍ اگز لوس ًطس ،هبسبص للبی را

بیوبر را آرام وززُ ٍ اطویٌبى ذبطز بسّیس.

ضزٍع وزز.

لببس بیوبر را ببس ٍ تىوِ ّب ٍ ووزبٌس را آساز ٍ راحت وٌیس.
ًبض ٍ تٌفس بیوبر را وٌتزل وٌیس.
اگز بیوبر بی َّش است اٍ را زر ٍضؼیت ریىبٍری لزار زّیس.
اگز ایست للبی رخ زاز ،هبسبص للبی را ضزٍع وٌیس.
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 .0جْت اًجبم هبسبص للبی ببیس زست چپ ذَز را بِ حبلت

 .7پس اس گذضت یه زلیمِ ػولیبت بِ هست  ۴-5ثبًیِ جْت

ضزبسر بز پطت زست زیگز گذاضتِ ،پبضٌِ زست راست را

لوس ًبض گززًی هتَلف ًوَز .اگز ًبض لوس ضس ،هبسبص للبی را

بز رٍی جٌبؽ سیٌِ بِ اًساسُ زٍ بٌس اًگطت ببالتز اس هحل زٍ

لطغ ًوَزُ ٍ چٌبًچِ تٌفس ّن بزلزار ضسُ ،تٌفس هػٌَػی را

ضبذِ ضسى جٌبؽ لزار زاز .هحل لزارگیزی زستْب بسیبر هْن

هتَلف وزز.

است  .آرًجّب ًببیس ذن ضًَس ٍ بِ ووه ٍسى بسى ،یه فطبر
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هحىن بِ لفسِ سیٌِ ٍارز ضَز تب جٌبؽ سیٌِ بِ اًساسُ تمزیب
 ۴الی  5سبًتیهتز زاذل بزٍز .تَجِ زاضتِ ببضیس وِ فطبر
بیص اس حس ٍ هَلؼیت ًبهٌبسب لزار گزفتي زستْب هوىي
است هٌجز بِ ضىستي زًسُ ّب ٍ آسیب بِ ریِ ّب ضَز .
تؼساز هبسبس للبی ببیس حسالل  066ببر زر زلیمِ ببضس.
ّز  36هبسبص للبی بب فطبر ٍ ػوك هٌبسب زٍ تٌفس زّبى بِ
زّبى زازُ ضَز.

زر غَرت ػسم لوس ًبض ٍ ػسم بزلزاری تٌفس ذَزبرَزی ،ببیس
هبسبص للبی ٍ تٌفس هػٌَػی را هجسزا ضزٍع وزز ٍ ّز 3زلیمِ
یه ببر ،جْت لوس ًبض ّب بِ هست  ۴-5ثبًیِ ػولیبت را هتَلف
ًوَز.
در مطالعات جدید ثابت شده است که ماساژ قلبی از انجام تنفس
مصنوعی بسیار مهمتر بوده به شکلی که اگر در زمان انجام احیا
امکان دادن تنفس مصنوعی به هر دلیلی سبب تاخیر در ماساژ
قلبی گردد باید ماساژ قلبی بدون وقفه ادامه یافته و گرنه انجام
عملیات احیاء بی نتیجه خواهد بود .

از انجام کارهای زیر بپرهیسید:
بِ ّیچ ٍجِ فزز را تٌْب ًگذاریس.
اجبسُ ًسّیس فزز ػالئن را اس ضوب پٌْبى وٌس تب ضوب را لبًغ ًوبیس
وِ بب اٍرصاًس توبس ًگیزیس.
هٌتظز ًطَیس تب ضبیس ػالئن بزطزف ضًَس.
ّیچ چیشی بِ بیوبر ًرَراًیس هگز لزظّبی للبی هثل
ًیتزٍگلیسیزیي وِ لبال هػزف هیوززُ است.
منبع:
پایگاه جامع آموزش و فرهنگ سازی سالمت وزارت بهداشت

تهيه كننده :

واحد بهداشت حرفه ای
فروردین ماه 5931

