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PBLSنکات مهم در 

 فطزدٖ لفسٝ سیٙٝ در اِٚٛیت لزار دارد( .C-A-B)

  100-120سزػت ٔٙبست ٚ ( خّفی لفسٝ سیٙٝ -ثیطتز ٔسبٚی یه سْٛ لطز لذأی)ػٕك ٔٙبست فطزدٖ لفسٝ سیٙٝ ثب 
دلیمٝ یب سٚدتز  2ثبر در دلیمٝ، ٕٞزا ثب اخبسٜ ثزٌطت وبُٔ ثٝ لفسٝ سیٙٝ، حذالُ ایدبد ٚلفٝ در حیٗ فطزدٖ، خبثدبیی ٞز 

.احیب ٌزاٖ

 اختٙبة اس تٟٛیٝ ثیص اس حذ  ثٝ ػّت وبٞص ثبسٌطت ٚریذی ٚ وبٞص ثزٖٚ دٜ لّجی.

  لجُ اس ثزلزاری راٜ ٞٛایی پیطزفتٝ ٘سجت فطزدٖ لفسٝ سیٙٝ ثٝ تٟٛثٝ ثبBVM  ٜدر احیب دٚ  2ثٝ  30در احیب یه ٘فز ٚ
.ٔی ثبضذ 2ثٝ  15٘فزٜ 

.ٔذت سٔبٖ ٞز تٟٛیٝ ٔصٙٛػی یه ثب٘یٝ ٚ ثبیذ ٕٞزاٜ ثب حزوت لفسٝ سیٙٝ ثٝ ثبال ثبضذ* 

  



PBLSنکات مهم در 
...ادأٝ

  خٟت ثزرسی پبسخذٞی ضیزخٛاراٖ، تحزیه وف پب ٚ یب ٔبِص
پطت آٟ٘ب ٚ در وٛدوبٖ، صذا سدٖ ثب صذای ثّٙذ ٚ ظزثٝ سدٖ ثٝ 

.ضب٘ٝ ٞبی آٟ٘ب تٛصیٝ ٔی ضٛد

 ثزای ثبس وزدٖ راٜ ٞٛایی استفبدٜ اس ٔب٘ٛرHead Tilt-Chin 

Lift  در صٛرت ضه ثٝ تزٚٔب ستٖٛ ٟٔزٜ ٞب استفبدٜ اس ٔب٘ٛر ٚ
Jaw Thrust تٛصیٝ ٔی ضٛد.



نحوه فشردن قفسه سینه

 در وٛدوبٖ رٚش یه دستی یب دٚ ( رٚش ارخح)خٟت فطزدٖ لفسٝ سیٙٝ ضیزخٛاراٖ رٚش دٚ اٍ٘طتی یب دٚ ضصتی ٚ
.دستی ثز اسبس خثٝ وٛدن تٛصیٝ ٔی ضٛد



ریوی -چیدمان نقش های ضروری در احیا قلبی

مسئول فشردن قفسه سینه -1

مسئول اداره راه هوایی و تهویه تنفسی -2

دفیبریالسیون/ مسئول مانیتورینگ -3

مسئول دسترسی عروقی و تزریق داروها -4

رهبر یا مسئول هدایت گروه -5

سوپروایزر بالینی -6









PACLSنکات مهم در 

در صٛرت ٚخٛد حفظ حذالُ فطبر خٖٛ دیبستِٛیه حیٗ : ٔب٘یتٛریًٙ فطبر خٖٛ ضزیب٘ی
25mmاحیب در ضیزخٛاراٖ  Hg  ٖ30ٚ در وٛدوبmm Hg  ثبػث ثٟجٛد پیبٔذٞبی احیب ٔی

.ضٛد

:  ا٘زصی ضٛن خٟت دفیجزیالسیٖٛ
               2J/Kg: ضٛن اَٚ* 

4: ضٛن دْٚ*  J/Kg            

 4J/Kgثیطتز اس : ضٛن ٞبی ثؼذی*

(    دٚس ثشرٌسبالٖ) 10J/Kgحذاوثز دٚس خٟت ضٛن * 

  



PACLSنکات مهم در 

:راٜ ٞٛایی پیطزفتٝ
ٚ ٚسبیُ سٛپزاٌّٛتیه ٔب٘ٙذ ٔبسه حٙدزٜ ( EET)راٜ ٞٛایی پیطزفتٝ ضبُٔ ِِٛٝ داخُ تزاضٝ •

.ٔی ثبضذ( LMA)ای 

ا٘تخبة ِِٛٝ تزاضٝ وبفذار ثزای ایٙتٛثبسیٖٛ ضیزخٛاراٖ ٚ وٛدوبٖ خٟت خٌّٛیزی اس ٘طت ٞٛا، •
.آسپیزاسیٖٛ ٚ تؼٛیط ٔىزر ِِٛٝ ثٝ ٘ظز ٔٙطمی ٔیزسذ

 4/5 -3/5سبَ ثز اسبس ٚسٖ آٟ٘ب اس ِِٛٝ ثب سبیش  2خٟت ایٙتٛثبسیٖٛ ضیزخٛاراٖ ٚ وٛدوبٖ سیز •
ِِٛٝ ( )3/5+سٗ/4)سبَ خٟت تؼییٗ سبیش ِِٛٝ وبفذار اس فزَٔٛ  2استفبدٜ ٚ در وٛدوبٖ ثبالی 

استفبدٜ ٔی ( 12+سٗ/2)ٚ خٟت تؼییٗ طَٛ ِِٛٝ اس فزَٔٛ ( ٔیّی ٔتز ثشرٌتز 0/5ثذٖٚ وبف 
.ضٛد

ثذٖٚ لطغ ( در دلیمٝ 30-20)ثب٘یٝ  3-2تٟٛیٝ ٞز  1در صٛرت ٚخٛد راٜ ٞٛایی پیطزفتٝ، •
.تٛصیٝ ٔی ضٛدفطزدٖ لفسٝ سیٙٝ 

  



PACLSنکات مهم در 

:دارٚ درٔب٘ی
ٚتىزار ، 1:10000اس ٔحَّٛ ثب غّظت 0/01mg/Kg (0/1ml/Kg ): اپی ٘فزیٗ IO/IVدٚس •

دلیمٝ 5تب  3ٞز 
0/1mg/kg: دٚس داخُ تزاضٝ     

ثّٛس ٚ تىزار تب سٝ ثبر در صٛرت ٘یبس 5mg/Kg: آٔیٛدارٖٚ IV/IOدٚس •

ثّٛس 1mg/Kgضزٚع ثب : ِیذٚوبئیٗ IO/IVدٚس •



٘ىتٝ

ارخح ثٛدٜ ٚ رٚش ( IV)خٟت دارٚ درٔب٘ی در احیب رٚش داخُ ٚریذی •
.، ا٘تخبة دْٚ ٔی ثبضذ(IO)داخُ استخٛا٘ی 

ثزای رسیذٖ سزیؼتز دارٚ ٞب ثٝ ٌزدش خٖٛ ثیٕبر، ثؼذ اس ٞز تشریك •
10ml  ثب٘یٝ ثبال ٍ٘ٝ  20-10سزْ ٕ٘ىی فالش ضٛد ٚ سپس ٔحُ تشریك

.داضتٝ ضٛد



٘ىتٝ

-8حدٓ ٞٛای ٔٛرد ٘یبس ثزای ٚارد وزدٖ ثٝ ریٝ ٞب در سٔبٖ آٔجٛثً سدٖ، •

10cc/kg ٔی ثبضذ.

است وٝ ٔؼٕٛال اس سبیش 250cc  ٚ500cc  ٚ1000ccسبیش آٔجٛثً ٞبی ٔٛخٛد •
500cc ثٝ ػّت افشایص ٔمبٚٔت راٜ ٞٛایی در سٔبٖ ارست استفبدٜ ٔی ضٛد  .



(ROSC)ثزٌطت ٌزدش خٖٛ خٛد ثٝ خٛدی 

ٚ در  ثزاویبَدر ضیزخٛاراٖ ضزیبٖ )ٚخٛد ٘جط ٚ فطبر خٖٛ •
(وبرٚتیذوٛدوبٖ ضزیبٖ 

ٚخٛد أٛاج فطبر ضزیب٘ی خٛدثخٛد ثب ٔب٘یتٛریًٙ ضزیب٘ی•



(5T,6H)ػُّ لبثُ ثزٌطت 

(سْٕٛ)تٛوسیٗ ٞب *ٞیپٛ یب ٞیپز وبِٕی                *ٞیپِٕٛٚی                        *
تزٚٔجٛس ریٛی*ٞیپٛتزٔی                            *ٞیپٛوسی                        *
تزٚٔجٛس وزٚ٘زی*تٙص پٙٛٔٛتٛراوس                 (        *اسیذٚس)ٞیذرٚصٖ یٖٛ *
تبٔپٛ٘بد لّجی   *ٞیپٌّٛیسٕی                    *



تبوی وبردی سیٙٛسی

AFریتٓ 

PSVTریتٓ 

VTریتٓ 

VFریتٓ 



(  PSVT)تبوی وبردی فٛق ثطٙی 

 تبوی وبردی ثب ٘جط یبPSVT ٖثبیذ استفبدٜ ٌزددسیٙىزٚ٘بیش  اس ضٛن وبردیٛٚرص.

1-0.5ضزٚع ضٛن ثب • J/kg

2افشایص ا٘زصی ثٝ : در صٛرت ػذْ تبثیز• J/kg



(  PSVT)تبوی وبردی ثب ٘جط 

:دارٚ درٔب٘ی
:  آد٘ٛسیٗ IV/IOدٚس •

 10mlٚ ثٝ د٘جبَ آٖ فالش وزدٖ ( 6mgحذاوثز)ثٝ صٛرت ثّٛس سزیغ  0.1mg/kgدٚس اَٚ 
٘زٔبَ سبِیٗ 

(12mgحذاوثز )ثٝ ٕٞبٖ صٛرت  0.2mg/kgدٚس دْٚ 

دلیمٝ 60تب  20در ػزض  5mg/kg: آٔیٛ دارٖٚ IV/IOدٚس •
دلیمٝ 60تب  30در ػزض 15mg/kg: پزٚوبئیٗ آٔیذ IV/IOدٚس •

(  ثذٖٚ اختالَ در راٜ ٞٛایی)تحزیه ٚاي در ضیزخٛاراٖ ثٝ ٚسیّٝ لزار دادٖ یخ رٚی صٛرت : ٘ىتٝ
.ٚ در وٛدوبٖ ثب ٔبسبص سیٙٛس وبرٚتیذ یب ٔب٘ٛر ٚاِسبِٛا ا٘دبْ ٔی ٌیزد



ثزادی وبردی ثب ٘جط در ضیزخٛاراٖ ٚ وٛدوبٖ

:دارٚ درٔب٘ی
 3ٚتىزار ٞز ، 1:10000اس ٔحَّٛ ثب غّظت 0/01mg/Kg (0/1ml/Kg ): اپی ٘فزیٗ IV/IOدٚس •

دلیمٝ 5تب 
0/1mg/kg: دٚس داخُ تزاضٝ     

  

تىزار ثزای یىجبر 0.02mg/kg: آتزٚپیٗ IV/IOدٚس •
0.1mgوٕتزیٗ دٚس   

(دٚس ثشرٌسبالٖ) 0.5mgثیطتزیٗ دٚس    



در ضبیغ ٔطىالت اس یىی اٚرصا٘س ضزایط در وٛدوبٖ ثزای دارٚ صحیح دٚس تدٛیش سٔیٙٝ در پشضىی اضتجبٞبت 
 پیص اٚرصا٘س سزٚیس تٛسط ضذٜ ٔٙتمُ وٛدوبٖ اس درصذ35 تمزیجب ثطٛریىٝ .ثبضذ ٔی آٟ٘ب درٔبٖ

.وٙٙذ ٕ٘ی دریبفت را دارٚ صحیح دٚس EMSثیٕبرستب٘ی

ثشرٌسبالٖ ٌزٜٚ در ٔحبسجبتی خطبٞبی اس تز وطٙذٜ ثزاثز چٙذ وٛدوبٖ دارٚیی ٔحبسجبت در ریبظی اضتجبٞبت 
 راٞىبر یه ٔحبسجبتی اثشار ٘ٛار اس استفبدٜ وٛدوبٖ سٙی ٌزٜٚ در ٔحبسجبتی سیبد خطبٞبی ثٝ تٛخٝ ثب ِذا است

.ثبضذ ٔی ٔطٕئٗ

آٔبدٜ ثب ٔزتجط ثبِمٜٛ خطبٞبی اس ٔٛثز طٛر ثٝ وٝ ثٛد دارٚیی ضذٜ ٔحبسجٝ پیص دٚسٞبی حبٚی ضذٜ آٔبدٜ ٘ٛار 
.وزد ٔی پیطٍیزی وٛدوبٖ در وٓ دٚسٞبی تدٛیش ٚ سبسی



 ٗدر وٛدوبٖ درٔبٖ ثزای وبرثزدی اثشار ٘ٛػی ٚالغ در رٍ٘ی ٘ٛار ای 
  .ثبضذ ٔی اٚرصا٘سی ضزایط

اسبس ثز ٚ ضذٜ ٌیزی ا٘ذاسٜ وٛدن لذ ٘ٛار ایٗ اس استفبدٜ ثب ٚالغ در 
 درج ٘ٛار رٚی ثز وٝ آٔبدٜ ٞبی دستٛراِؼُٕ یىسزی ٚی لذ طَٛ
.ٌیزد ٔی لزار وبرثز اختیبر در ضذٜ

ِٚتبص ٔیشاٖ ،حیبتی دارٚٞبی دٚس ثٝ تٛاٖ ٔی اطالػبت ایٗ خّٕٝ اس 
.وزد اضبرٜ تزاضٝ ِِٛٝ سبیش ٚ ضٛن ثزای

ٗ36 ٚسٖ حذاوثز ٚ سبَ 12 سٗ تب حذاوثز وٛدوبٖ ثزای اثشار ای 
.است ضذٜ طزاحی (پٛ٘ذ 80) ویٌّٛزْ



:طرز استفاده

دٞیذ لزار ٚی ثذٖ وٙبر در را ٘ٛار ٚ دادٜ لزار پطت ثٝ خٛاثیذٜ وبٔال حبِت در را ٘ٛراد یب وٛدن 
 پب پبضٙٝ ٔمبثُ ػذد حبِت، ایٗ در .ثٍیزد لزار ٚی سز ٔمبثُ در (Head) لزٔش ٘ٛار ػالٔت ثطٛریىٝ

.ثبضذ ٔی لذ اسبس ثز ٚسٖ تمزیجی ارسیبثی ٔالن

ضٛ٘ذ ٔی تمسیٓ دارٚیی رإٞٙبی ٚ ٚسبیُ رإٞٙبی دستٝ دٚ ثٝ ٘ٛار ایٗ رٚی ثز ٔٛخٛد رإٞٙبی.

ٔغشی فطبر افشایص ،تطٙح در ٘یبس ٔٛرد ٞبی دارٚ ضبُٔ دارٚیی رإٞٙبی (ICP)، ریٛی لّجی احیبی ٚ  
.است ٔسٕٛٔیت



• EpinephrineEPI

• AtropinATRP

• BicarbonatBICARB

• CalciumCALC

• LidocaineLIDO

• IsoproterenolISOPRO

• Nor EpinephrinNOREPI

• DopaminDOPA

• DubutamineDOBUT

• DefibrillationDEFIB

اختصبرات ثىبر رفتٝ 
در ٘ٛار اثشار





لسٕتی اس ٘ٛار ثزاسّٛ




