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 اطویناى از ایونی صحنه 
 پوشیدى تجهیسات حفاظت فردی*

 د کردى تعداد افرادهحدو* 

 عدم پاسخ در قربانی

 درخواست کوک از اطرافیاى

( به 115درخواست کوک از سیستن اورشانس )

 وسیله هوبایل )در صورت اهکاى(

 احیاء تنفسی راانجام دهید.* 

ندى استفاده از آهبوبگ فیلتردار و چسبا

 هحکن آى )بدوى نشتی( روی صورت
تنفس در  12-20ثانیه، یا  3-5*یک تنفس هر 

 دقیقه
 شروع فشردى قفسه سینه در صورت ضرباى قلب *

با  هوراه بار در دقیقه 60هساوی و یا کوتر از 
 ضعیف. پرفیوزىعالئن 

* فعال کردى سیستن اورشانس پس از دو دقیقه 
 )اگر تا به حال انجام نشده(

تهویه هصدوم: ارزیابی هداوم نبض حدوداً داهه * ا
 دقیقه یکبار 2هر 
)طبق CPRدر صورت فقداى نبض، شروع * 

 مراحل پایین(

تین اورزانس راهطلع 

کنید)اگرتاکنوى انجام نداده 

هانیتورینگ و تحت نظر اید(

بودى بیوار تا رسیدى تین 

 انجام دهید. اورشانس

بیوار از نظر عدم تنفس یا  بررسی

 (Gasping)وجود تنفس غیرطبیعی 

بررسی هوسهاى نبض )به هدت و

 به صورت واضحثانیه( آیا نبض  10

 شود؟احساس هی

فعال کردى سیستن اورشانس )اگر قبالً انجام 

 / دفیبریالتورAEDنشده( و آهاده کردى 
 آیا ایست قلبی شاهد است؟

CPR 

 تنفس2بار فشردى قفسه سینه و  30یک اهدادگر: شروع چرخه احیا با 

 استفاده از آهبوبگ فیلتردار و چسباندى هحکن آى )بدوى نشتی( روی صورت
 تنفس با حضور اهدادگر دوم( 2هاساش و  15)استفاده از نسبت 

 در اسرع وقت( AED)استفاده از 

بعد از دو دقیقه، اگر هنوز تنها هستید، سیستن 

پاسخ دهی اورشانس را فعال کنیدو فراهن 

 )اگر تاکنوى انجام نشده است( AEDکردى 

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 

 قربانیدر 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 

 قربانیدر حرکت

  عدم وجود تنفس یا تنفس غیرطبیعی

 عدم وجود نبض 


