ان  17دقیق ان اکسیژ و خو میروم ب اند  ،مرگ مغزی اتفها

( اگر با کودکیا تنها سیید ابیدا این روش را ک  2دقیقه طهو

احیای قلبی ریوی یک مانور حیات بخش است که به ک هک

می افید  .مرگ مغزی غیرقابل برگشت است .

می کشد انجام داده و سپس خودتا با اورژانس ت اس بگیرید

تنفس و گردش خو فرد مصدوم حفظ می شهود تها ان نرسهید

زنجیره یا چرخه حیات

تعریف احیاء

مواد غذایی و اکسیژ ب مغز او و مرگ مغزی در فهرد للهوگیری
شود  .این مانور حیاتی می تواند بهدو احییهاب به

هیی وسهیل

اضافی  ،نیز انجام گیهرد و انجهام صهیی و به موقهن

لها

انسانهای نیادی را ان مرگ حی ی نجات بخشد .

 .ب سرعت اما ب رامی کودک را ب پشت  ،روی یک سط صاف

ب منظور برخورداری ان با ترین میزا بقا و بهبود کیفیت نندگی
 ،احیای کودکا لزیی ان یک تالش الی اعی میسوب می شود .
این تالش شهامل  .1 :پیشگیری

ع لیات احیای قلبی ریوی سرین می تواند میزا بقای ع ر ناشی

 .3دسترسههی سههری

ان ایست قلبی را در کودکا بهبود بخشد .

 .4احیأءپیشرفته

 .2عملیات احیای پایهه

ههه سیسههت پاسههوگ یی اورژانهه
 .5مراقبتهای جام

عداز ایست قلبی .

میاسفان تعداد نیادی ان کودکا نیانمند  ،احیای با کیفیت بها را

بخوابانید  .اط ینا حاصل کنید که کودکیها خهونریزی شهدید
نداشی باشد  .اگر خونریزی شهدید اسهت  ،اقهدامات نم را در
لهت للوگیری ان خونریزی با اع ا فشار به منطقه به ع هل
بیاورید .

مرحله دوم  :انجام  33کمپرس سینه
اگر قلب ضربا نداشت ع ل ک پرس سین را شروع کنید  ،ماساژ
قلبی نیر خط نیپل ( خطی ک نوک سین

ا را ب

م وصل می کند

دریافت ن ی کنند  .باید عالوه بر افزایش کیفیت ع لیهات احیهای

و درواقن نی

انجام شده توسط افراد حرف ای و غیرحرفه ای  ،تعهداد افهراد

ک پرس اسیخوا سین را بیش ان  5سانیی میر فرو ببرد .

غیرحرف ای( اعم ان والهدین  ،مهراقبین کودکها

که احیها را

مونش می بینند  ،افزایش د یم  .ع لیهات احیها سهرین و کهارا
می تواند منجر ب برگشت موفق خهود بخهودی گهردش خهو و
وضعیت عصبی کودک سیب دیده گردد و برابر مسهیندات معیبهر
چنین اقدامی تا بیش ان  07درصد منجر به شهانس بقها

هراه

عاقبت مطلوب وضعیت عصبی کودک نجات یافی شده است .

تییانی لناغ سین انجام می شود  ،بطوری ک

هر

پیشگیری  ،بسیار مهم است و دامن وسیعی ان سیاسیهای ملی در
نمین مقهررات ترافییهی  ،نیهوه مراقبهت ان کودکها سرنشهین
اتومبیل تا ای نی مییطهای الی اعی

چو میل بانی کودکا ،

مهدکودکها و مدارس تا ای نی منز را در بر می گیرد  .مونش ب
والدین و مراقبین کودکا ان ا یهت بسهزایی برخهوردار اسهت .

تعریف مرگ

اساساً کودک نیانمند احیا  ،در تهامین اکسهیژ بها بافهت های

مرحله س م  :مسیر تنفسی ک دک را از کنید

انیهایی و بویژه بافت عصبی دچار مشیل می باشد .

مرگ دو مرحل دارد :

با یک دست سر کودک را ب عقب خم کرده و با دست دیگر چان

بر ین اساس  3اصل ع ده در احیای پای کودک ا یت دارد .

 .1مرگ کلینیکی

 .2مرگ مغزی

1ه مرگ کلینیکی  :لیظ ای ک ضربا قلب و تنفس میوقف می
شود دو مرحله دارد  :مرحله او  6 ،الهی  17دقیقه او توقهف
ضربا قلب یا تنفس ک با انجهام اقهدامات نم ان سهیب مغهز
للوگیری شده و مرگ ب تاخیر می افیهد  .ایهن اقهدامات

ها

انجام  CPRاست .
مرحل دوم  6 ،الی  17دقیق بعدان توقف ضربا قلب ک منجر ب
ان بین رفین سلو

ای قلهب مهی شهود و سهلو

های مغهزی

می گردد .

را ب س ت با بیشید  .این کار مسیر تنفسی کودک را بان می
کند  .عالئم تنفس را ( ب مدت ک یر ان ده ثانی

C A B
 C : CIRCULATION OR CHESTتونیهن اکسهیژ در
بد توسط گردش خو ب ک ک ضربا موثر قلب و گردش خو
 A : Air Wayاصالح راه وایی لهت انجام تنفس
B : Breathingsتامین اکسیژ ان طریق تنفس و تهوی موثر

 CPRاصالً کار دش اری نیست  ،کافی است این مراحل را
دنبال کنید :
مرحله اول  :ررسی وضعیت ک دک
وش است ؟ روی شان او بزنید و صدایش کنید .

2ه مرگ مغزی  :اگر اقدامات نم برای مصدومی ک دچار توقف

یا کودکیا ب

ضربا قلب و تنفس شده ب موقن انجام نگیرد و مغز بی ار بیشیر

اگر پاسخ ن ی د د  ،ب کسی بگویید با اورژانهس ت هاس بگیهرد

چک کنید  .برای

چک کرد تنفس او  ،سرتا را تا سط د ا او پایین بیاوریهد و
سپس ب س ت پای او نگاه کنید تا ببینید ک یا قفس سین او در
حا با رفین است یها خیهر  ،سهعی کنیهد صهدای تهنفس او را
بشنوید .اگر تنفس کند  ،باید قادر باشید ک نفس ای او را روی
گون

ای خود احساس کنید .

مرحله چهارم  :دادن دو نف

کودکا بزرگیر ان ییسا  ،مصدومیت ناشی ان سهوان و حهواد

کمکی

اگر کودک نفس ن ی کشد  ،ب او دو نفس بد ید ک

هر کهدام ان

نها یک ثانی طو بیشد  .با دو انگشییا بینی کودک را ببندیهد ،
د انیا را روی د ا او قرار د ید و داخل ریه
کنید تان مانی ک ببینید سین اش با

های او را بهاندم

مده است  ،اگر سهین اش

با نیامد  ،ب این معناست ک مسیر تنفسی اش بسی شده است
 ،در این صورت باید اقهدامات ک هک های اولیه را الهرا کنیهد
(مخصوص خفگی اگر قفس سین با

مد ب کهودک دو تهنفس

نجات میناوب بد ید  ،بین تنفس ا میث کرده و الانه د یهد تها
وا ب بیرو لریا پیدا کند .

مه یرین علت را ب خود اخیصاص می د د .
ب دنبا ایست ای قلبی ناشی ان سوان و حواد

بقای کودکها

کم است .

مرکز بهدا ری شمالغرب
بیمارستان شهید عارفیان

جنبه های مه احیاء در ک دکان:
* پیش بینی انسداد راه وایی در اثر :نبها کهودک  ،تیه

های

دندا  ،خو یا سایر را داشی باشید .
* کلی خونریزیهای خارلی را با اع ا فشار مسهیقیم روی نهها
میوقف ن ائید .
* نمانیی براساس میانیسم سیب وارده احی ها صهدم دیهد

گروه هدف :کارکنان درمان و عموم مردم
Cardio Pulmonary Resuscitation

for children

سیو فقرات ولود دارد  ،حرکت سیو فقرات و لابجهایی سهرو
گرد را ب حداقل برسانید .
* برای میدود کرد حرکت سیو فقرات  ،را

ا و لگن و شان

ای مصدوم را ثابت کنید .
* در صورت امیا  ،کودک مبیال ب سیب ای لدی را به یهک
مرکز ترومای مجهز در نمین کودکا ارلاع د ید .

مرحله پنج  :تکرار کمپرس و تنف

و در پایان :

توالی  37ماساژ فشار سین و دو تنفس را تیرار کنید  .اگر ش ا با

با مداخالت دف ند نظیر  :اسیفاده ان صندلی ای ای نی مسافرتی

کودکیا تنهایید  ،پس ان دو دقیق مراقبت ان کودک با اورژانهس

کودکا و اقداماتی

چو وضن قوانین ترافییی خاص کودکا و

میلی ت اس بگیرید  .توالی فشار قفس سین را ادامه د یهد تها

رعایت اسیاندارد ای ای نی در مییطی ک میل مد و شد کودکا

ک ک برسد  ،حیی اگر نمانی ک ک ک رسید حا کودکیا خهوب

است  ،می توانید ب مقدار نیادی خطر مهرگ ناشهی ان سهوان و

یا بهیر شده بود نیان است ک پزشک او را معاین کرده و اط ینها

حواد

حاصل کند ک راه تنفسی او پهاک و بهان اسهت و ایهن که دچهار

منا

یچگون لراحت داخلی نیز نشده است .
در مراکز درمانی که احیا ت سه
می ش د نسبت  15ماساژ ه  2تنف

کارکنهان تو هن انجهام
اید رعایت گردد .

قا ل ت جه :

:

* کتاب جامع  CPRدر نوزادان و کودکان
* کتاب اصول احیای قلبی ریوی ) ( CPRپایه
* جزوه احیای پایه کودکان و شیرخواران ( کمیته کشوری احیای کودکان ) 2931
* پمفلت مرکز بهداشت قائمشهر

برای دستیابی به بهترین نتیجه  ،ماساژ قلبی را بر روی سطح
شاین ترین علل مرگ در کودکا کوچییر ان ییسا  ،نارس بود

مثل آن است که همه مردم را حیات بخشیده است.

و نا نجاری ای مادرنادی و سندرم مرگ ناگهانی می باشهد و در

در ک دکان

در کودکا را کا ش د ید .

و من احیاها فکانما احیا الناس جمیعاً:

سخت ( غیر قابل ارتجاع ) انجام دهید .

احیای قلبی ری ی()CPR

هر کس نفسی را حیات بخشد(از مرگ نجات دهد)
"قران کریم سوره مائده آیه "23
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