
 تنفس طبیعی،

 نبض دارد 

 طبیعی،غیر تنفس 

 نبض دارد اها

 

 خیر

 غیرقابل شوک

 بله

 قابل شوک

   (AHA2020)91کووید مبتالبهایدر بیماران مشکوک  یابیشتر دو نفره احیاگرریوی کودکان  -کل احیای پایه قلبیپروت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اطویناى از ایونی صحنه 
 پَشیدى تجْیسات حفاظت فردی*

 د کردى تعداد افرادهحدٍ* 

 عدم پاسخ در قربانی

 درخواست کوک از اطرافیاى

 اهداد گر اول نسد قربانی بواند.

 و تجهیسات اورشانس AEDو فراهن نوودى  سیستن اورشانس  و فعال نوودى درخواست کوکاهدادگر دوم 

 رااًجام دّید.احیا تٌفسی * 

ندى بااستفاده از آهبوبگ فیلتردار و چس*

 هحکن آى )بدوى نشتی( روی صورت
تٌفس در  12-20ثاًیِ، یا  3-5*یک تٌفس ّر 

 دقیقِ
فشردى قفسِ سیٌِ در صَرت ضرباى  بِ شرٍع *

با  ّوراُ بار در دقیقِ 60هساٍی ٍ یا کوتر از  قلب
 ضعیف. پرفیَزىعالئن 

اٍرشاًس پس از دٍ دقیقِ * فعال کردى سیستن 
 )اگر تا بِ حال اًجام ًشدُ(

 2ًبض حدٍداً ّر  کٌترل : احیا تٌفسیداهِ * ا
در صَرت فقداى ًبض، شرٍع ، دقیقِ یکبار

CPR(طبق هراحل پاییي) 

هانیتورینگ و تحت نظر بودى 

 اورشانس بیوار تا رسیدى تین

بیوار از نظر عدم تنفس یا  بررسی

 (Gasping)وجود تنفس غیرطبیعی 

هوسهاى نبض )به هدت بررسی و

ثانیه( آیا نبض به صورت واضح  10

 شود؟احساس هی

CPR 

 شرٍع ًواید. تٌفس2بار فشردى قفسِ سیٌِ ٍ  30 ًسبت بارا اهدادگر چرخِ احیا اٍلیي 

استفاده از آهبوبگ فیلتردار و چسباندى هحکن آى )بدوى نشتی( روی 

 صورت
 اداهِ دّید.تٌفس  2هاساش ٍ  15ًسبت  را با CPRبا حضَر اهدادگر دٍم 

 بالفاصلِ پس از آهادُ شدى آى استفادُ ًوایید. AEDاز 

AED  ریتن را چک هی کند آیا

 ریتن قابل شوک است؟

 دقیقه  2حدوداً  CPR اداههبالفاصله 

 (.جهت کنترل ریتنAEDآهاده شدى تا)

تا زهاى رسیدى تین احیای پیشرفته و یا  احیاء اداهه 

 قربانی در هشاهده حرکت

 دقیقه 2حدوداً  CPR اداههبالفاصله یک شوک بدهید.  

 (.جهت کنترل ریتنAEDآهاده شدى )تا 

تا زهاى رسیدى تین احیای پیشرفته و یا هشاهده  احیاء اداهه 

 قربانی در حرکت

 غیر طبیعیعدم وجود تنفس یا تنفس 

 عدم وجود نبض 


