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Cardio Pulmonaryاحیای قلبی ریوی 
Resusitation

 )CPR(

 تھویھ تھویھ ووبرقراری گردش خون برقراری گردش خون کھ بھ منظور کھ بھ منظور است است اقداماتی اقداماتی
در ھنگام ایست قلبی ریوی انجام می شوددر ھنگام ایست قلبی ریوی انجام می شودریویریوی

 از  از  فشردن قفسھ سینھفشردن قفسھ سینھووتھویھ مصنوعی تھویھ مصنوعی ترکیبی است از ترکیبی است از
خارجخارج
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Cardio Pulmonaryاحیای قلبی ریوی 
Resusitation

 )CPR(

پیشرفت ھای ایجاد شده در پیشرفت ھای ایجاد شده در علیرغمعلیرغمCPRCPR ھنوز ھنوز
::می باشدمی باشدپایین پایین زندگی زندگی میزان امید بھمیزان امید بھ

یا پایین تریا پایین تر%%۶۶خارج از بیمارستانخارج از بیمارستان
۵۵- - ١١۵۵در بیمارستاندر بیمارستان%%
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)CPR(احیای قلبی ریوی

حفظ جریان خون حفظ جریان خون کھ ھدف ازانجام این اقدامات کھ ھدف ازانجام این اقدامات از آنجااز آنجا
از کتابھا بجای واژه از کتابھا بجای واژه عضیعضیامروزه در بامروزه در ب,,مغز استمغز است

CPRCPR واژه واژه از ازCPCRCPCR))ریوی ریوی ––ییاحیای قلباحیای قلب – –
استفاده می کننداستفاده می کنند) ) مغزی مغزی 

 و بعد از  و بعد از  دقیقھ شروعدقیقھ شروع۴۴--۶۶آسیب مغزی در عرض آسیب مغزی در عرض
استاستغیر قابل برگشتغیر قابل برگشتاین آسیب این آسیب دقیقھدقیقھ٨٨--١٠١٠
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)CPR(احیای قلبی ریوی

 مرگمرگعلتھایعلتھاییکی از مھمترینیکی از مھمترینایست قلبی ریوی ایست قلبی ریوی
استاستفوریتھای مھم پزشکیفوریتھای مھم پزشکیز ز ناگھانی بوده و یکی اناگھانی بوده و یکی ا

بیماریھای شریانبیماریھای شریانمرگھای ناگھانی بعلتمرگھای ناگھانی بعلت%%٧٧۵۵حدودحدود
بیماریھای غیر کرونریبیماریھای غیر کرونریمربوط بھ مربوط بھ %%٢۵٢۵و و کرونریکرونری

است است 
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)CPR(احیای قلبی ریوی
)چند اصطالح(

فعالیت قلب و گردش خون موثرفعالیت قلب و گردش خون موثرمتوقف شدن متوقف شدن ::ایست قلبیایست قلبی
توسط توسط خون و اکسیژن کافیخون و اکسیژن کافیرا گویند کھ در این حالت را گویند کھ در این حالت 

اعصاب مرکزی و سایر اعضاء مھم و اعصاب مرکزی و سایر اعضاء مھم و قلب بھ سلسلھ قلب بھ سلسلھ 
بدن نمی رسدبدن نمی رسدحیاتیحیاتی

::علل ایست قلبی علل ایست قلبی 
 ٨٨٠٠--٩٩٠٠((تاکیکاردی و فیبریالسیون بطنی تاکیکاردی و فیبریالسیون بطنی(%(%
 آسیستول آسیستول
جدایی فعالیت الکترومکانیکال قلبجدایی فعالیت الکترومکانیکال قلب
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)CPR(احیای قلبی ریوی
)چند اصطالح(

اگر  اگر  کھ کھ است است فعالیت موثر تنفسیفعالیت موثر تنفسیقطع ناگھانی قطع ناگھانی ::ایست تنفسی ایست تنفسی 
ایست قلبی اتفاق می افتد ایست قلبی اتفاق می افتد دقیقھ دقیقھ ١١--٣٣ادامھ یابد در طی ادامھ یابد در طی 

::علل ایست تنفسی علل ایست تنفسی 
 انسداد راھھای ھوایی و خفگی انسداد راھھای ھوایی و خفگی
MIMI وقفھ قلبی وقفھ قلبی و و
CVACVA اغماء اغماء و و
 استنشاق گازھای سمیاستنشاق گازھای سمیووبا داروھا با داروھا مسمومیتمسمومیت،،تصادفات تصادفات
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)CPR(احیای قلبی ریوی
)چند اصطالح(

شروع ایست قلبی ریوی شروع ایست قلبی ریوی فاصلھ زمانی بین فاصلھ زمانی بین بھبھ: : مرگ بالینی مرگ بالینی 
در سلولھای در سلولھای غیر قابل برگشتغیر قابل برگشتایجاد ضایعات دائمی وایجاد ضایعات دائمی وتاتا

بی نبضی و عدم تنفس می بی نبضی و عدم تنفس می آنآنئمئمعالعالمغزی گفتھ می شودمغزی گفتھ می شود
باشدباشد

):):دائمیدائمی( ( مرگ بیولوژیک مرگ بیولوژیک 
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)CPR(احیای قلبی ریوی
)چند اصطالح(

 عملیات عملیات ,,بعد از تشخیص مرگ بالینی بعد از تشخیص مرگ بالینیCPRCPR  باید  باید
تا ضایعاتی کھ  تا ضایعاتی کھ  و سرعت انجام شودو سرعت انجام شودبا دقتبا دقت،،سریعاسریعا

بعلت نرسیدن خون و اکسیژن در سلولھای مغز شروع بعلت نرسیدن خون و اکسیژن در سلولھای مغز شروع 
مرحلھ برگشت ناپذیری و مرحلھ برگشت ناپذیری و شده و قابل برگشت است بھ شده و قابل برگشت است بھ 

نرسدنرسد))دائمیدائمی((یا مرگ بیولوژیک یا مرگ بیولوژیک 
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)CPR(احیای قلبی ریوی
)چند اصطالح(

شروع شروع فاصلھ زمانی بین فاصلھ زمانی بین ::زمان طالیی احیای قلبی ریوی زمان طالیی احیای قلبی ریوی 
در در بالینی و ایجاد تغییرات غیر قابل برگشتبالینی و ایجاد تغییرات غیر قابل برگشتمرگمرگ

سلولھای مغز را گویندسلولھای مغز را گویند

 خفگی درخفگی درمی باشد البتھ در حالت می باشد البتھ در حالت دقیقھدقیقھ۴۴--۶۶این زمان این زمان
این زمان این زمان وسرما زدگیوسرما زدگی، ، ایست قلبی در نوزادانایست قلبی در نوزادان، ، آبآب

ستستااطوالنی ترطوالنی تر
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)CPR(احیای قلبی ریوی
)چند اصطالح(

احیا  احیا  شرایطی است کھ شرایطی است کھ : : BCLSBCLSپایھ پایھ احیای قلبی ریویاحیای قلبی ریوی
دارد و یا از داشتن دارد و یا از داشتن کننده اطالعات و آموزش محدودیکننده اطالعات و آموزش محدودی

محروم استمحروم استپزشکیپزشکیامکاناتامکاناتھر گونھ ھر گونھ 

 و انجام و انجام تنفسی تنفسی //ایست قلبی ایست قلبی این مرحلھ شامل تشخیص این مرحلھ شامل تشخیص
استاستتوجھات فوریتوجھات فوری

 یا یا مراکز درمانیمراکز درمانیاین اقدامات تا زمان رساندن مصدوم بھ این اقدامات تا زمان رساندن مصدوم بھ
..ادامھ می یابدادامھ می یابدبازگشت عملکرد قلب و ریھبازگشت عملکرد قلب و ریھ
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)CPR(احیای قلبی ریوی
:ایست قلبی ریویئمعال
))بعد از ایست قلبی بعد از ایست قلبی ثانیھثانیھ٦٦--١٢١٢((از بین رفتن ھوشیاری از بین رفتن ھوشیاری ١١))
در بالغین در بالغین قابل اعتماد ترین عالمتقابل اعتماد ترین عالمتبی نبضی مھمترین و بی نبضی مھمترین و ٢٢))

))عدم وجود نبض کاروتیدعدم وجود نبض کاروتید((باشدباشدمیمی
عدم وجود صداھای قلبی عدم وجود صداھای قلبی ٣٣))
))بعد از وقفھ قلبیبعد از وقفھ قلبیثانیھثانیھ٤٤۵۵((گشاد شدن مردمک چشمگشاد شدن مردمک چشم۴۴))
بی اتفاق می افتد بی اتفاق می افتد للبعد ازایست قبعد ازایست قثانیھثانیھ١١۵۵--٣٠٣٠قطع تنفس قطع تنفس ۵۵))
است است سیانوتیکسیانوتیکو و رنگ پریدهرنگ پریدهپوست معموال پوست معموال ۶۶))
،،آسیستولآسیستول، ، تاکیکاردی بطنیتاکیکاردی بطنی::شامل شامل EKGEKGتغییراتتغییرات٧٧))

جدایی فعالیت الکترومکانیکال قلبجدایی فعالیت الکترومکانیکال قلب
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)CPR(احیای قلبی ریوی
)چند اصطالح(

 ایست قلبی ریوی ایست قلبی ریوی ثانیھ ھای اولثانیھ ھای اولاگر در اگر درCPRCPR
رسدرسدھم میھم می%%٩٠٩٠تاتاشانس موفقیتشانس موفقیتشروع شود شروع شود 

 از شانس بقای  از شانس بقای  %%٧٧--١٠١٠زمانزمانھر دقیقھ گذشتھر دقیقھ گذشتبا با
دقیقھ  دقیقھ  ١٠١٠بعد ازبعد ازطوری کھ طوری کھ یابدیابدمددجو کاھش میمددجو کاھش می

..می رسدمی رسدحدود صفرحدود صفرشانس بقا بھشانس بقا بھ
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American Heart Association'sAmerican Heart Association's
Chain of SurvivalChain of Survival



The New CPR
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احیای قلبی ریوی
CPRCPR مرحلھ می باشدمرحلھ می باشدشامل سھ شامل سھ::

Circulation

Airway

Breathing
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احیای قلبی ریوی

ریویریویاحیای قلبیاحیای قلبیاولین مرحلھاولین مرحلھ
شاملشامل

ھوشیاری ھوشیاری بررسی وضعیت بررسی وضعیت ))١١
اثبات عدم پاسخگوییاثبات عدم پاسخگوییو و 

Shake shouldersShake shoulders
gentlygently

Ask “Are you allAsk “Are you all
right?”right?”
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احیای قلبی ریوی

احیای قلبیاحیای قلبیدومین مرحلھدومین مرحلھ
شاملشاملریویریوی

و آماده و آماده کمک خواستنکمک خواستن))٢٢
کردن کردن 

AEDAED
یایا

DEFIBRILATORDEFIBRILATOR

Shout for helpShout for help
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احیای قلبی ریوی

احیای قلبیاحیای قلبیسومین مرحلھسومین مرحلھ
شاملشاملریویریوی

نبض کاروتیدنبض کاروتیدکنترل کنترل ) ) 33
وعالئم وجود گردش وعالئم وجود گردش 

۵۵--١٠١٠خون درمدت خون درمدت 
))CirculationCirculation((ثانیھ ثانیھ 
  فرد آموزش ندیده نیاز

بھ چک نبض ندارد
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احیای قلبی ریوی

احیای احیای چھارمین مرحلھچھارمین مرحلھ
شاملشاملریویریویقلبیقلبی

قراردادن مددجو در قراردادن مددجو در ))44
و انجام  و انجام  وضعیت مناسب وضعیت مناسب 

در در ماساژ قلبیماساژ قلبی٣٠٣٠
نبضنبضصورت عدم وجود صورت عدم وجود 
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احیای قلبی ریوی

احیای قلبیاحیای قلبیپنجمین مرحلھپنجمین مرحلھ
شاملشاملریویریوی

باز نمودن راه ھواییباز نمودن راه ھوایی))۵۵
))AirwayAirway((

Open airwayOpen airway
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احیای قلبی ریوی

::راه ھوایی را با راه ھوایی را با 
Head tiltHead tilt -- chin liftchin lift

یایا
Jaw Thrust ManeuverJaw Thrust Maneuver

در صورتی کھ سروگردن آسیب در صورتی کھ سروگردن آسیب ((
بازکنیدبازکنید) ) دیدهدیده
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AIRWAY OPENING BY
NECK EXTENSION

C
am

pb
el

l
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احیای قلبی ریوی

احیای احیای ششمین مرحلھششمین مرحلھ
شاملشاملریوی ریوی قلبی قلبی 

تنفستنفسدو دو ارائھ ارائھ ))۶۶
ھر تنفس ھر تنفس ((مصنوعیمصنوعی

))ثانیھثانیھ١١
22 rescuerescue
breathsbreaths
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30 2

احیای قلبی ریوی
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احیای قلبی ریوی

• Untrained Lay Rescuer:
– Chest compression only

CPR

• Trained LR & HCP:
– Should add rescue

breaths.
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احیای قلبی ریوی

پاشنھ یک دست خود را پاشنھ یک دست خود را 
روی روی مرکز قفسھ سینھ مرکز قفسھ سینھ 
بیمار روی استرنوم بیمار روی استرنوم 

))بین دو نیپلبین دو نیپل((قرار دھید قرار دھید 
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احیای قلبی ریوی

روی دست روی دست را را دست دیگردست دیگر
قرار دھید و قرار دھید و اولاول

انگشتان دو دست را در انگشتان دو دست را در 
نمائیدنمائیدقفل قفل ھم ھم 
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احیای قلبی ریوی

وضعیت قرار گیری دستھاوضعیت قرار گیری دستھا
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پاشنھ یک دست را در محل تعیین شده  پاشنھ یک دست را در محل تعیین شده  ١١))
قرار دادهقرار داده

دست دیگر را روی آن قرار دھیددست دیگر را روی آن قرار دھید٢٢))
انگشتان دو دست را در ھم قفل نمودهانگشتان دو دست را در ھم قفل نموده٣٣))
قفسھ سینھ را فشار دھیدقفسھ سینھ را فشار دھید۴۴))

 اینچاینچ٢٢( ( سانتیمترسانتیمتر۵۵حداقل حداقل با عمق با عمق((
 برابربرابرفشردن و رھا کردنفشردن و رھا کردنزمان زمان

در صورت امکان جای کمک دھندگان  در صورت امکان جای کمک دھندگان  ۵۵))
با ھم عوض شودبا ھم عوض شوددقیقھدقیقھ٢٢ھر ھر 

احیای قلبی ریوی
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احیای قلبی ریوی

موقعیت بدن خود را طوري موقعیت بدن خود را طوري 
بازوھا خمبازوھا خمتنظیم كنید كھ تنظیم كنید كھ 

شانھ ھا در  شانھ ھا در  و و نشوندنشوند
نقطھ اتكا دستھانقطھ اتكا دستھاامتدادامتداد
..باشند باشند 
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احیای قلبی ریوی
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سانتیمترسانتیمتر۵۵
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احیای قلبی ریوی

 برای اینکھ برای اینکھChest CompressionsChest Compressionsمؤثرباشدمؤثرباشد
ییروروی ی مطمئن شوید كھ ومطمئن شوید كھ و, , بیمار را بھ پشت خوابانده بیمار را بھ پشت خوابانده 

قرار گرفتھ استقرار گرفتھ استسختسختصاف وصاف ویك سطحیك سطح

بایستی جریان کافی خون بھ عروق قلب و مغز برسدبایستی جریان کافی خون بھ عروق قلب و مغز برسد
می می فشارفشارتعداد وعمقتعداد وعمقوابستھ بھ وابستھ بھ جریان کافی خونجریان کافی خون

باشدباشد
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احیای قلبی ریوی

 پس ازھر بار پس ازھر بار بازگشت کامل قفسھ سینھبازگشت کامل قفسھ سینھاجازه دادن بھ اجازه دادن بھ
حفظ حفظ موجب بازگشت خون بھ قلب وپرشدن قلب و موجب بازگشت خون بھ قلب وپرشدن قلب و فشارفشار

می شودمی شودبرون ده قلببرون ده قلب

 وقفھ در وقفھ درChest CompressionsChest Compressions بھ ھر دلیلی بھ ھر دلیلی
..شودشودثانیھ قطعثانیھ قطع١٠١٠بیش ازبیش ازنبایستینبایستی
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احیای قلبی ریوی

 ٢٢بھ بھ ٣٠٣٠نسبت فشردن قفسھ سینھ بھ تھویھ با نسبت نسبت فشردن قفسھ سینھ بھ تھویھ با نسبت
..انجام می شودانجام می شوددقیقھدقیقھ٢٢
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احیای قلبی ریوی
 کنید تھویھ با سرعت و کنید تھویھ با سرعت و خودداریخودداریبیمار بیمار از تھویھ زیاد از تھویھ زیاد

کاھش بازگشت کاھش بازگشت ، ، دیستانسیون معدهدیستانسیون معدهفشار زیاد منجر بھ فشار زیاد منجر بھ 
..می شودمی شودکاھش برون ده قلبی کاھش برون ده قلبی و و وریدیوریدی

فشردن مداومفشردن مداوموجود دارد، وجود دارد، زمانی کھ راه ھوایی پیشرفتھزمانی کھ راه ھوایی پیشرفتھ
یک نفس یک نفس در دقیقھ و در دقیقھ و باربار١٠٠١٠٠حداقل با تعداد حداقل با تعداد سینھ سینھ قفسھقفسھ
و و شود شود داده میداده می) ) بار در دقیقھبار در دقیقھ١٠١٠تا تا ٨٨((ثانیھثانیھ٨٨تا تا ۶۶ھر ھر 

میان فشردن و تھویھ وجود ندارد میان فشردن و تھویھ وجود ندارد فاصلھ ایفاصلھ ایھیچ گونھ ھیچ گونھ 
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یا  یا  اشتاشتتنفس وجود ندتنفس وجود ند، و، وگردش خون وجودگردش خون وجوداگر عالیم اگر عالیم 
::تنفس نا کافی استتنفس نا کافی است

 در دقیقھدر دقیقھ١٠١٠--١٢١٢((یک نفس یک نفس ثانیھثانیھ۶۶تا تا ۵۵بالغین ھر بالغین ھر((

 ٢٠٢٠( ( ثانیھ یک نفس ثانیھ یک نفس ۵۵تا تا ٣٣شیرخواران و کودکان ھر شیرخواران و کودکان ھر--
))در دقیقھ در دقیقھ ١٢١٢

احیای قلبی ریوی
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وضعیت  وضعیت  در در شد بیمار را شد بیمار را تنفس شروعتنفس شروعزمانی کھ زمانی کھ 
می خوابانیممی خوابانیمریکاوریریکاوری

می شوندمی شوندمایعات و ترشحات خارجمایعات و ترشحات خارجوضعیت وضعیت این این در در 
نگھ داشتھ می شودنگھ داشتھ می شودراه ھوایی بازراه ھوایی باز
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حرکت بھ طور ھمزماندر حالی کھ سر ، شانھ و تنھ 
می چرخانیممصدوم را بھ پھلومی کنند 
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احیای قلبی ریوی

 عنوان اولین خطعنوان اولین خطرا بھ را بھ دفیبریالسیوندفیبریالسیونمطالعات اخیر مطالعات اخیر
برده اند ، برده اند ، زیر سؤالزیر سؤالییدر فیبریالسیون بطندر فیبریالسیون بطندرمانیدرمانی

از  از  دقیقھدقیقھ٥٥تا تا ٤٤بیشتر از بیشتر از كھ كھ ییبھ خصوص زمانبھ خصوص زمان
گذشتھ باشدگذشتھ باشدییفیبریالسیون بطنفیبریالسیون بطن

 شوك دادنشوك دادنقبل از قبل از ییووییو رو رییاحیاء قلباحیاء قلبشروع عملیات شروع عملیات
ووی ی مبتال بھ فیبریالسیون بطنمبتال بھ فیبریالسیون بطنبراي تمام بیماران براي تمام بیماران 

توصیھ شده استتوصیھ شده استتاکیکاردی بطنی بدون نبضتاکیکاردی بطنی بدون نبض
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احیای قلبی ریوی

 برای شوک در صورت استفاده ازبرای شوک در صورت استفاده ازانژی مناسبانژی مناسبمیزان میزان
 ژول ژول ١٢٠١٢٠--٢٠٠٢٠٠بای فازیکبای فازیکالکتروشوک الکتروشوک
 ژولژول٣۶٠٣۶٠منوفازیکمنوفازیکالکتروشوک الکتروشوک



تغییرات مھمتغییرات مھم

CPRCABABCمراحل 

تنھا ماساژ : ندیده آموزشفردماساژ قلبی 
سریع و محکمبا تأکید ماساژ

نسبت ماساژ : فرد آموزش دیده
برای٢بھ ٣٠بھ تنفس 

تفاوتی بین فرد آموزش دیده و  
آموزش ندیده وجود نداشت اما 
اگر احیاگر برای دادن تنفس  
قادر نبود یا تمایلی نداشت، 

احیاگر بایستی تنھا ماساژ قلبی 
.انجام دھد

محل قرارگیری 
دستھا

مرکز قفسھ سینھ روی 
)نیپلبین دو(استرنوم

استرنومتحتانی١/٢وسط 



تغییرات مھم

بار در دقیقھ١٠٠حدود بار در دقیقھ١٠٠حداقلتعداد ماساژ قلبی

استرنوم بزرگسال بایستی حداقلعمق ماساژ قلبی
.سانتی متر فشرده شود۵

استرنوم بزرگسال بایستی 
سانتی متر فشرده ۵تا ۴تقریبًا 

.شود

نگاه کنید، گوش کنید و  «)Breathing(تنفس
CPRاز مراحل » احساس کنید
ماساژ ٣٠پس از . حذف شد

قلبی، احیاگر راه ھوایی قربانی 
تنفس بھ بیمار ٢را باز کرده و 

.می دھد

پس از باز کردن راه ھوایی، 
برای بررسی تنفس بیمار از 

نگاه کنید، گوش کنید و  «
.استفاده می شد» احساس کنید
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تجویز داروھا

 روش داخل استخوانيروش داخل استخوانيانجمن قلب آمریكا انجمن قلب آمریكا))IOIO ( ( را یك را یك
در مواقعي كھ خط وریدي در در مواقعي كھ خط وریدي در ( ( روش جایگزین روش جایگزین 
مفید جھت تجویز مایعات ، مفید جھت تجویز مایعات ، مؤثر ومؤثر و) ) دسترس نیست دسترس نیست 

در حین عملیات احیاء در حین عملیات احیاء داروھا و نمونھ گیري خونداروھا و نمونھ گیري خون
كردهكردهییمعرفمعرفییو ریوو ریوییقلبقلب

 استفاده استفاده ییسنسنییتمام گروھھاتمام گروھھادر در می توان می توان از این روش از این روش
كردكرد
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تجویز داروھا

از داروھا از طریق لولھ از داروھا از طریق لولھ ییعلیرغم این كھ تجویز بعضعلیرغم این كھ تجویز بعض
ارجح ارجح ییتجویز داخل استخوانتجویز داخل استخوانتراشھ امكان پذیر است ، تراشھ امكان پذیر است ، 

فارماكولوژیكفارماكولوژیكجذب داروھا و اثرات جذب داروھا و اثرات مي باشد ، زیرا مي باشد ، زیرا ترتر
باشدباشدییممییآنھا بیشتر قابل پیش بینآنھا بیشتر قابل پیش بین
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تجویز داروھا

:وازوپرسین 
وازوپرسینوازوپرسینبعد از شوك ناموفق بعد از شوك ناموفق ییتجویزتجویزییاولین دارواولین دارو

باشدباشدییممنفریننفرینییاپاپو یا و یا 

 ییواحدواحد٤٠٤٠تك دوز تك دوز وازوپرسین بھ صورت وازوپرسین بھ صورت ) )IV/IOIV/IO((
می گرددمی گرددتوصیھ توصیھ نفریننفرینییدوم اپدوم اپیایادوز اول دوز اول ییبھ جابھ جا
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تجویز داروھا

::اپي نفرین اپي نفرین 
نفرین نفرین ی ی اپاپههدوز توصیھ شددوز توصیھ شدmgmgییداخل وریدداخل ورید١١

باشدباشدی ی ممدقیقھدقیقھ٥٥تا تا ٣٣ھر ھر 
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تجویز داروھا
::آمیودارون آمیودارون 

براي براي ییضد آریتمضد آریتمییاولین دارواولین داروVFVFووVTVT مقاوم و مقاوم و
، شوك و ، شوك و ییریوریوی ی است كھ بھ احیاء قلباست كھ بھ احیاء قلبعود كنندهعود كننده

انداندپاسخ مناسب ندادهپاسخ مناسب ندادهوپرسورھا وپرسورھا ززواوا

دوز اولیھدوز اولیھmgmgچند ثانیھ تجویز چند ثانیھ تجویز ییوریدي طوریدي ط٣٠٠٣٠٠
mgmg١٥٠١٥٠دوز دوم با مقداردوز دوم با مقدارو در صورت لزوم و در صورت لزوم 
سریع تجویز شودسریع تجویز شود
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مھمترین تغییر دارویی

 از الگوریتم از الگوریتم حذف آتروپین حذف آتروپینPEAPEAووAsystolAsystol
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الگوریتم

 خالصھ خالصھ ییھستند كھ براھستند كھ برایینمایشنمایشییوسیلھ اوسیلھ االگوریتم ھا الگوریتم ھا
روندروندییبكار مبكار مكردن اطالعاتكردن اطالعات

ییبرابراییكاركنان باید بھ الگوریتم ھا بھ عنوان وسیلھ اكاركنان باید بھ الگوریتم ھا بھ عنوان وسیلھ ا
نگاه كنندنگاه كنندكمك بھ حافظھكمك بھ حافظھخالصھ كردن اطالعات و خالصھ كردن اطالعات و 
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الگوریتم
 از بیماراناز بیمارانییبراي درمان طیف وسیعبراي درمان طیف وسیعشیشیروروالگوریتم الگوریتم

از آنھا از آنھا نھ كوكورانھنھ كوكورانھو و عاقالنھعاقالنھباید باید ھھكند ككند كی ی فراھم مفراھم م
استفاده كننداستفاده كنند

نیاز  نیاز  ییاز بیماران ممكن است بھ مراقبت ھایاز بیماران ممكن است بھ مراقبت ھایییبعضبعض
داشتھ باشند كھ در الگوریتم قید نشده استداشتھ باشند كھ در الگوریتم قید نشده است

 نیستندنیستندییجانشین درك بالینجانشین درك بالینالگوریتم ھا الگوریتم ھا
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