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حمایتهای حیاتی 
پایه بزرگسال

(BLS)              
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(کارشناس پرستاری)صبورا مشایخی : تهیه وتنظیم
(کارشناس ارشد پرستاری)سمیه پلوان

کمیته آموزش بیمارستان کوثر آستانه اشرفیه



ان برای بازکردن راه هوایی در بیمار

مشکوک به ترومای ستون مهره ها 

از چه مانوری استفاده می شود؟

3



در ماساژ قلب استرنوم حداقل•

چند سانتی متر باید به داخل
رود ؟
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Basic life support
اقداماتیشاملریوی-قلبیاحیاء

اعمالبازگرداندنبرایکهاست
مانجاریهوقلبمهمعضودوحیاتی
تاگردششودمیتالشومیشود

تامصنوعیطوربهتنفسوخون
خونجریانبرگشتزمان

.شودبرقراربیمارخودبخودی
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:حمایت حیاتی پایه

پایهحیاتیحمایت(( BLSانجامازاستعبارت
هبحیاتحفظمنظوربهپایهواساسیاقدامات

.تنفسی-قلبیایستدنبال
اساسیاجزایBLSفوریشناسایی:شامل

سریعسازیفعالوناگهانیقلبیایست
ردکدیااعالموبیمارستانپیشدر115اورژانس

-قلبیاحیاسریعشروعبیمارستان،
باوموثرسینهقفسهفشردنباCPR))ریوی

.اشدبمیسریعدفیبریالسیونانجامکیفیت،
زنجیرهاولیهمهمحلقه3واقعدرمراحلاین
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:نحوه ارزیابی پاسخگویی بیمار

گویی بعد از اطمینان از ایمنی صحنه برای ارزیابی سطح هوشیاری و پاسخ•
.استفاده می گردد AVPUبیمار از معیار 

Alert )هوشیار و آگاه)

(Verbal Stimuli )پاسخگو به محرک کالمی

Responsive to Pain Stimuli )) پاسخگو به محرک

دردناک

(Unresponsive )غیر پاسخگو
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ک احیاء گر غیر حرفه ایی نباید اقدام به چ
کردن نبض کند و باید در مواجهه با یک 

دون کالپس قلبی ناگهانی ویا یک مصدوم ب
ین پاسخ که تنفس نرمال ندارد ، فرض را بر ا

.گذارد که ایست قلبی اتفاق افتاده است
 در هر حال پرسنل بهداشتی و درمانی

انیه نباید برای چک کردن نبض بیش از ده ث
زمان را هدر دهند و در این زمان اگر نبض 

بی قابل حس کردن و ردیابی نبود ، ماساژ قل

: چک کردن نبض
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والغینبدر.باشدمینبضفقدانقلبیایستنشانهمعتبرترین
بعلتنوزادانوشیرخواراندروکاروتیدنبضکودکان
میقراربررسیموردبراکیالنبض،گردنبودنکوتاه
.گیرد

یمارببهکهسمتیهردرراکاروتیدشریانضربانبایدشما
ثرحداکدرومناسبروشیکازاستفادهباهستیدنزدیکتر

.نماییدارزیابیثانیه10
هاشارومیانهانگشتدوازاستفادهباابتداکاراینبرای,

پسسوکردهپیداراتراشهدرتیروییدغضروفبرجستگی
هتراشبینکهشیاریدرپایینسمتبهراخودانگشتان
.بلغزانیدداردوجودگردنوعضله
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(  Chest compression)ماساژ ق لبی  
وهسینقفسهمرکزدردستیکپاشنه)گیردقرارمناسبموقعیتووضعیتدردستها
درهاشانهنشود،خموبودهصافآرنج،(دهیدقرارآنرویرامقابلدست
.شودراندهپایینبهاسترنومفشاربا،گیردقراردستانامتداد
چاقمصدومدراستممکن(بالغین)رودداخلبهبایداسترنوممترسانتی5حداقل

عملاینبا.گردداعمالکمترینیرویالغرمصدومدروبیشترنیروییاعضالنی
.شودمیپمپقلبازخون

.آیدفراهمقلببهخونبرگشتامکانتابرداریدکامالرافشاربعدمرحلهدر
.برگرددطبیعیحالتبهبایدسینهقفسهفشارهرازپس

وجههیچبه،باشدمصدومسینهقفسهباتماسدربایددستمدتتمامدر
بایدباسینهقفسهفشار.نکنیدجایجایابرنداشتهسینهقفسهرویازراخوددستان
.گیردانجامدقیقهدربار100حداقلسرعت
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:باز کردن راه هوایی 

کهیپاسخگویغیربیماراندرسینهقفسهفشردنانجامازپساقدامومیند
ماربیدرهواییراهانسداد.باشدمیهواییراهکردنبازندارندمؤثریتنفس

میحلقعقببهزبانافتادنوزبانعضالتشدنشلعلتبهاغلببیهوش،
ترشحاتغذایی،موادهایتکهخونی،هایمصنوعی،لختهدندانهای.باشد

.دشونهواییراهانسدادبهمنجرتوانندمینیزخارجیاجسامسایریادهانی

مانورازهواییراهکردنبازمنظوربهChin lift – Head Tilt –عقبسر(
بیمارپیشانیرویبرراخوددستکهصورتبدینکنید،استفاده(باالچانه
میهگذاشتچانهاستخوانیقسمتدرکهدیگردستانگشتدوباودادهقرار

فرضیخطکهطوریبهبیاوریدباالرابیمارچانهسربردنعقاببهضمنشود،
.باشدداشتهدرجه90زاویهافقسطحبامیشودترسیمبیمارچانهازکه

حرکتتکنیکازاستفادهباحلقودهاندرخارجیاجسامرویتدرصورت
Finger)جاروییحرکت.کنیدخارجراآنانگشتانجارویی Sweep)
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:نکته

برای باز کردن راه هوایی در بیماران 
د مشکوک به ترومای ستون مهره ها بای

از مانور کشیدن فک به باال و جلو 
(Jaw Thrust)برای . نماییداستفاده

انجام این مانور باید بدون جابجایی 
گردن با استفاده از انگشتان هر دو 
دست فک بیمار به سمت باال و جلو 

.  کشیده شود

21



                       :Jaw Thrust مانور
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:برقراری تنفس
رای بعد از باز کردن راه هوایی باید با استفاده از روشهای مناسب تهویه تنفسی را ب

.بیمار انجام دهیم

از روش تنفس دهان به دهان یا بر اساس شرایط بیمار دهان به در بیرون از بیمارستان

شیلد صورت یا بهتر است این کار با بکارگیری وسایل محافظتی مثل.بینی استفاده کنید 

.ماسک جیبی احیاء صورت گیرد

و برای انجام تنفس دهان به دهان، سر بیمار را به عقب خم نمائید به طوری که دهان ا

دود کرده کمی باز شود، با انگشتان دستی که روی سربیمار است سوراخهای بینی را مس

و بعد از انجام یک دم عمیق دهانتان را بر روی دهان بیمار قرار داده به طوری که 

ای مدت لبهای شما دور تا دور لبهای بیمار را بگیرد و با نیرو ولی به صورت آهسته بر

تان را ثانیه هوا را داخل ریه های بیمار بدمید و بعد ازمشاهده باال آمدن قفسه سینه سر1
.کنار کشیده، سوراخ های بینی را باز کنید تا هوای دمیده شده خارج شود
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تنفسی را در بیمارستان شما باید با استفاده از آمبوبگ تهویه•

.انجام دهید

ا سایز بدین منظور باید با استفاده از ماسک بالشتک دار ب•

رابط مناسب و استفاده از کیسه ذخیره متصل به آمبوبگ و

لیتر در دقیقه 11اکسیژن متصل به اکسیژن با فلوی باالی 

.بیمار را تهویه نمایید
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:نکته 

 در حین احیا بیمار نباید تحت هیچ شرایطی بیمار

هایپرونتلیه شود چراکه این کار ضمن احتمال بروز 

اهش آسپیراسیون باعث افزایش فشارداخل قفسه سینه، ک

.ددبازگشت وریدی و در نهایت افت برون ده قلبی میگر
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CPR یک نفره در بزرگساالن:

بار فشردن قفسه سینه30پس از هر 

بار تهویه مصنوعی2
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CPR  دو نفره در بزرگساالن:

کنار و در صورتی که در شروع احیا دو نفر هستید، یکی باید در•
دونفره، احیاگری  CPRدر . دیگری باالی سر بیمار قرار بگیرد

ا با تعداد که درکنار بیمار قرار گرفته باید فشردن قفسه سینه ر

ی بار انجام داده و سپس صبر کند تا امدادگر بعدی که باال15

تنفس بدهد2سر بیمار است،

.مرحله تکرار نمایید5این فرایند را برای •

پس از مرحله پنجم عالیم جریان خون خودبخودی مثل نبض •

الیم وجود اگر ع.کاروتید و برگشت تنفس بیمار را ارزیابی کنید

.سیکل دیگر انجام شود5ندارد 
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:انسداد راه هوایی توسط اجسام خارجی

 انسداد راه هوایی با بسته شدن راه های هوایی در نقاط
اد آناتومیک بینی حلقی، دهانی حلقی، حنجرهای حلقی ایج

.  میشود
ین شایعترین علت انسداد راه هوایی فوقانی، زبان است همچن

ته ممکن است راه هوایی به وسیله اجسام خارجی، ترشحات، لخ
خون،بدخیمیهای دهان یا حلق، بزرگی لوزه، صدمات فک و 

دهانی صورت، اپی گلوتیت حاد، آسپیراسیون استفراغ و قطعات
.شکسته شده دچار انسداد شود
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:عالئم و نشانه های انسداد راه هوایی 

گرفتن گردن با دست•

عدم وجود صداهای تنفسی یا تنفس پر سر و صدا•

عدم توانایی صحبت یا سرفه کردن•

استفاده شدید از عضالت تنفسی•

حرکت پره های بینی•

کشیدگی عضالت گردن و صورت•

بی قراری ، نگرانی و گیجی پیشرونده•

سیانوز•

عدم پاسخ دهی•
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:اقدامات اورژانس برای انسداد خفیف 

ورت در بیماری که به شدت سرفه می کند تا اندازه ای تبادل هوا ص•
:میگیرد و انسداد راه هوایی خفیف است برای درمان این افراد

مودن انسداد بیمار را تشویق به سرفه بیشتر کنید تا برای بر طرف ن•
ید تالش کند در تالش بیمار برای دفاع جسم خارجی مداخله نکن

.اما به دقت مراقب او باشید
دای نشانه های کاهش جریان هوا مانند سرفه ضعیف و غیر مؤثر، ص•

و با دست ویز هنگام دم، افزایش تالش و تقال برای تنفس، گرفتن گل
د با و شروع سیانوز یا کبودی لبها و انتهاها را در نظر داشته باشی

.ایجاد این نشانه ها بیمار را همچون انسداد شدید درمان کنید
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برای برطرف نمودن انسداد شدید راه هوایی از
.  کنیداستفاده( مانور هیم لیخ)مانور فشار به شکم 

هوا در این مانور، دیافراگم به باال فشارداده شده و
با نیرو از ریه ها خارج می شود که باعث ایجاد 
.سرفه مصنوعی و دفع جسم خارجی می گردد 
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:طریقه انجام مانور هیملیخ بیمار پاسخگو

داگر بیمار ایستاده یا نشسته پشت سر او ایستاده و دستان خود را دور کمر او حلقه کنی

.آرنج شما باید خارج و دور از دنده ها باشد

یک دست را مشت نموده و انگشت شست را در خط میانی شکم در فاصله ای مناسب

.بین ناف و زایده گزیفوئید بگذارید

.انگشت شست باید به طرف شکم بیمار باشد و در داخل مشت بسته قرار داده شود

بار این 5مشت خود را با فشار محکم به سمت درون و باالی شکم بیمار بزنید و تا 

هر فشار باید مجزا و جداگانه اعمال شود اگر انسدا برطرف .کاررا تکرار کنید

.نشد، تایی را تکرار کنید تا جسم خارجی بیرون پریده و یا بیمار غیر 5این سیکل 

پاسخگو شود



مراقب این خطرات باشید:
ا نیروی اگر در موقعیت مناسب قرار نگیرید یا بسیار سریع و ب

د را زیاد فشار روی بیمار  وارد کنید ممکن است کنترل خو
.از دست داده روی بیمار بیفتید

(  سترروی ناحیه اپی گا) اگر دستانتان بیش از حد باال باشد 
.ممکن است باعث آسیب اندام های داخلی شوید

این مانور اغلب باعث ایجاد استفراغ می شود قرار دادن دست
در جای مناسب و اعمال نیروی کافی خطر این امر را کاهش 

.میدهد
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:بیمار غیر پاسخگو 
نوع اگر بیمار غیر پاسخگو گردید دیگر انجام مانور هیم لیخ در حال درازکش مم

جام ریوی را بر اساس مراحل ذکر شده ان-بوده و شما باید عملیات احیاء قلبی
.دهید

سم اگر شاهد غیر پاسخگو شدن بیمار بوده اید یا به دلیلی مشکوک به وجود ج
خارجی هستید، در صورت وجود جسم خارجی دردهان و راه هوایی از تکنیک 

ن زبان و دهان بیمار را با روش بلند کرد. حرکت جارویی انگشتان استفاده کنید
ته و فک را زبان و فک تحتانی را بین شست و بقیه انگشتان گرف( فک باز کنید 

گشتان. خود این مانور می تواند انسداد را تا حدودی برطرف نمایاد . بلند کنید 
اشاره دست دیگر را روی سطح داخلی گونه نهاده و به طرف عمق حلق تا قاعده 

ج جایی که قابل خاربه آوردن آنزبان ببرید برای خارج کردن جسم خارجی و 
کردن باشد از حرکت قالب مانند استفاده کنید
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:    الگوریتم برخورد با انسداد راه هوایی با جسم خارجی 

•
•

ی سداد راه هوای 
دت  ان  ررسی ش  ب 

(بیمار قادر به سرفه کردن موثر میبا شد)انسداد خفیف راه هوایی•
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ا عدم بیمار به سرفه کردن و بررسی مداوم تا زمان بر طرف شدن انسداد راه هوایی و یتشویق•

توانایی بیمار به انجام سرفه هایی موثر

(  بیمار قادر به سرفه کردن موثر نمی باشد)انسداد شدید راه هوایی •

•

:اگر بیمار هوشیار است•

ضربه بین دو کتف5زدن •
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(  هیملیخ)فشار شکمی به سمت داخل و باال5انجام 
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شدن انجام متناوب مراحل باال تا زمان برطرف شدن انسداد راه هوایی یا بیهوش و غیر پاسخگو
بیمار

اگر بیمار بیهوش است

ریوی-شروع احیاء قلبی 
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