
خونریزی ھا خونریزی ھا 



خونریزی ھا خونریزی ھا 

 خارج شدن خون از درون عروق خونی در نتیجھ خارج شدن خون از درون عروق خونی در نتیجھ
ضربھ ، جراحت ، بریدگی و لھ شدگیضربھ ، جراحت ، بریدگی و لھ شدگی

 سی سی سی سی   ٧٠٧٠((لیتر خون دارد لیتر خون دارد   ۵۵فرد بالغ در حدود فرد بالغ در حدود
و از دست دادن و از دست دادن ) ) بھ ازای ھر کیلو گرم وزن بدن بھ ازای ھر کیلو گرم وزن بدن 

می تواند خطر می تواند خطر ) ) سی سی سی سی   ٧۵٠٧۵٠((درصد درصد   ١۵١۵بیش از بیش از 
ساز باشدساز باشد



بھترین روش کنترل خونریزی  فشار مستقیم بھترین روش کنترل خونریزی  فشار مستقیم 
است است ))ابتداعا با کف دستابتداعا با کف دست((

فشار مستقیم باید بالفاصلھ پس از روئیت شروع شودفشار مستقیم باید بالفاصلھ پس از روئیت شروع شود فشار مستقیم باید بالفاصلھ پس از روئیت شروع شودفشار مستقیم باید بالفاصلھ پس از روئیت شروع شود

 فشرده شودفشرده شودمحکم و مداوم محکم و مداوم محل خونریزی باید محل خونریزی باید



 ابتدا فشار مستقیم را می توان با فشار مستقیم کف ابتدا فشار مستقیم را می توان با فشار مستقیم کف
دست شروع و بعد توسط امداد گر دیگری پانسمان دست شروع و بعد توسط امداد گر دیگری پانسمان 

فشاری با استفاده از گاز فشرده و باند انجام شودفشاری با استفاده از گاز فشرده و باند انجام شود

 در صورت تداوم خونریزی گاز اولیھ را نباید برداشت در صورت تداوم خونریزی گاز اولیھ را نباید برداشت
بلکھ با اضافھ کردن گاز فشار محکم و مداوم را ادامھ بلکھ با اضافھ کردن گاز فشار محکم و مداوم را ادامھ 

دادداد



استفاده از تورنیکھاستفاده از تورنیکھ

 صرفا اگر فشار مستقیم موثر نبود  یا امکان ادامھ صرفا اگر فشار مستقیم موثر نبود  یا امکان ادامھ
فشار مستقیم نبود فشار مستقیم نبود 

   می توان از تورنیکھ استفاده کرد می توان از تورنیکھ استفاده کرد

آموزش مناسب برای استفاده از تورنیکھ ضروریستآموزش مناسب برای استفاده از تورنیکھ ضروریست



 درصورت نیاز بھ استفاده از تورنیکھ بھ علت درصورت نیاز بھ استفاده از تورنیکھ بھ علت
عوارض آن، باید بھ صورت موقت و در زمان  عوارض آن، باید بھ صورت موقت و در زمان  

..کوتاه استفاده شود کوتاه استفاده شود 

 ،بھ خاطر عوارض استفاده طوالنی از تورنیکھ، بھ خاطر عوارض استفاده طوالنی از تورنیکھ ،بھ خاطر عوارض استفاده طوالنی از تورنیکھ، بھ خاطر عوارض استفاده طوالنی از تورنیکھ
باید بھ زمان استفاده از ان توجھ داشت باید بھ زمان استفاده از ان توجھ داشت 

 و مدت استفاده از آن را بھ پرسنل اورژانس کھ و مدت استفاده از آن را بھ پرسنل اورژانس کھ
بر بالین بیمار حاظر شده اند اطالع دادبر بالین بیمار حاظر شده اند اطالع داد



 بر بر ((بلند نگھ داشتن اندام و فشردن نقاط فشار بلند نگھ داشتن اندام و فشردن نقاط فشار
تاکید نگردیده تاکید نگردیده ) ) روی مسیر شریانروی مسیر شریان

 و خصوصا نباید جایگزین فشار مستقیم گردد و خصوصا نباید جایگزین فشار مستقیم گردد..



بھترین روش کنترل خونریزی  فشار مستقیم بھترین روش کنترل خونریزی  فشار مستقیم 
است است ))ابتداعا با کف دستابتداعا با کف دست((



پس از روئیت باید فشار مستقیم را شروع شودپس از روئیت باید فشار مستقیم را شروع شودبالفاصلھ بالفاصلھ 

فشرده شودفشرده شود      و مداومو مداوممحکم محکم محل خونریزی باید  محل خونریزی باید  



ابتدا فشار مستقیم را می توان با فشار مستقیم کف دست شروع و ابتدا فشار مستقیم را می توان با فشار مستقیم کف دست شروع و 
بعد توسط امداد گر دیگری پانسمان فشاری با استفاده از گاز فشرده بعد توسط امداد گر دیگری پانسمان فشاری با استفاده از گاز فشرده 

و باند انجام شودو باند انجام شود



در صورت تداوم خونریزی گاز اولیھ را نباید برداشت در صورت تداوم خونریزی گاز اولیھ را نباید برداشت 
بلکھ با اضافھ کردن گاز فشار محکم و مداوم را ادامھ دادبلکھ با اضافھ کردن گاز فشار محکم و مداوم را ادامھ داد



صرفا اگر فشار مستقیم موثر نبود  یا امکان ادامھ فشار صرفا اگر فشار مستقیم موثر نبود  یا امکان ادامھ فشار 
مستقیم نبود مستقیم نبود 

می توان از تورنیکھ استفاده کرد می توان از تورنیکھ استفاده کرد   



درصورت نیاز بھ استفاده از تورنیکھ بھ علت عوارض درصورت نیاز بھ استفاده از تورنیکھ بھ علت عوارض 
آن، باید بھ صورت موقت و در زمان  کوتاه استفاده شود آن، باید بھ صورت موقت و در زمان  کوتاه استفاده شود 

..









بر روی مسیر بر روی مسیر ((بلند نگھ داشتن اندام و فشردن نقاط فشار بلند نگھ داشتن اندام و فشردن نقاط فشار 
تاکید نگردیده خصوصا نباید جایگزین فشار مستقیم تاکید نگردیده خصوصا نباید جایگزین فشار مستقیم ) ) شریانشریان

..گردد گردد 



مانور ھای مرسوم در انسداد راه ھوایی مانور ھای مرسوم در انسداد راه ھوایی 

در صورت عدم انسداد کامل راه ھوایی مصدوم قادر بھ سرفھ در صورت عدم انسداد کامل راه ھوایی مصدوم قادر بھ سرفھ : : تشویق بھ سرفھ تشویق بھ سرفھ 
قوی است و عالیم  سیانوز ایجاد نشده ؛ مصدوم قادر بھ صحبت و ایجاد صدا قوی است و عالیم  سیانوز ایجاد نشده ؛ مصدوم قادر بھ صحبت و ایجاد صدا 
است در چنین موقعیتی با حمایت مصدوم او را باید تشویق بھ سرفھ مکرر و است در چنین موقعیتی با حمایت مصدوم او را باید تشویق بھ سرفھ مکرر و 

گردد گردد بدون وقفھ کرد بدون وقفھ کرد 



در صورتی کھ انسدا کامل شود یا وضعیت مصدوم بدتر شود در صورتی کھ انسدا کامل شود یا وضعیت مصدوم بدتر شود 
و یا خستھ شود عالیم زیر بروز خواھد کرد و یا خستھ شود عالیم زیر بروز خواھد کرد 
سرفھ مصدوم ضعیف و غیر موثر می گردد سرفھ مصدوم ضعیف و غیر موثر می گردد 
مددجو قادر بھ تولید صدا و تکلم نخواھد بود مددجو قادر بھ تولید صدا و تکلم نخواھد بود 

رنگ بیمار کبود می گردد  رنگ بیمار کبود می گردد    رنگ بیمار کبود می گردد  رنگ بیمار کبود می گردد    
با بروز ھر یک از عالیم فوق قبل از اینکھ بیمار دچار با بروز ھر یک از عالیم فوق قبل از اینکھ بیمار دچار 

بیھوشی گردد باید جسم خارجی را خارج نمود بدین ترتیب بیھوشی گردد باید جسم خارجی را خارج نمود بدین ترتیب 
باید با وارد آوردن فشار بر روی شکم مصدوم بھ او کمک باید با وارد آوردن فشار بر روی شکم مصدوم بھ او کمک 

کرد اینکار موجب افزایش فشار داخل ریھ ھا و فشردگی کرد اینکار موجب افزایش فشار داخل ریھ ھا و فشردگی 
ھوای محبوس در پشت انسداد شده و نھایتا بھ خروج جسم ھوای محبوس در پشت انسداد شده و نھایتا بھ خروج جسم 

خارجی منجر میخارجی منجر می''



وارد کردن ضربھ بھ پشت وارد کردن ضربھ بھ پشت 

ضربھ شدید بھ پشت می تواند موجب افزایش فشار در داخل راھھای ھوایی شده و ضربھ شدید بھ پشت می تواند موجب افزایش فشار در داخل راھھای ھوایی شده و 
بھ خروج جسم خارجی کمک کند بھ خروج جسم خارجی کمک کند 

دست خود او را حمایت کنید  و دست خود او را حمایت کنید  و با با بیمار را بھ جلو خم کرده و بیمار را بھ جلو خم کرده و در بیمارایستاده  سر در بیمارایستاده  سر 
ضربھ محکم بین دوکتف بیمار وارد کنید ضربھ ھا باید بھ داخل و ضربھ محکم بین دوکتف بیمار وارد کنید ضربھ ھا باید بھ داخل و   ۴۴بھ پشت او بھ پشت او 

پایینتر از قفسھ پایینتر از قفسھ بیمار باید بیمار باید سر سر باال باشد تا بھ خروج جسم خارجی کمک کند  باال باشد تا بھ خروج جسم خارجی کمک کند  
خارجی کمک کندخارجی کمک کندسینھ اش باشد تا جاذبھ زمین نیز بھ خروج جسم سینھ اش باشد تا جاذبھ زمین نیز بھ خروج جسم خارجی کمک کندخارجی کمک کندسینھ اش باشد تا جاذبھ زمین نیز بھ خروج جسم سینھ اش باشد تا جاذبھ زمین نیز بھ خروج جسم 

ضربھ ھا باید با بازدم بیمار ھماھنگ باشد اگر ھمزمان با دم بیمار باشد ضربھ ھا باید با بازدم بیمار ھماھنگ باشد اگر ھمزمان با دم بیمار باشد : : نکتھ نکتھ 
احتمال خطر راندن جسم بھ سطح پایینتر راه ھوایی وجود دارد احتمال خطر راندن جسم بھ سطح پایینتر راه ھوایی وجود دارد 





روش انجام مانور ھایملیخ در بیمار ایستاده روش انجام مانور ھایملیخ در بیمار ایستاده 

در پشت فرد مصدوم قرار گرفتھ و یک دست خود را مشت کرده بھ در پشت فرد مصدوم قرار گرفتھ و یک دست خود را مشت کرده بھ 
نحوی کھ انگشت شست داخل باشد سپس دست خود را روی سطح نحوی کھ انگشت شست داخل باشد سپس دست خود را روی سطح 
خارجی شکم در حد واسط بین ناف و زائده گزیفوئید قرار داده با خارجی شکم در حد واسط بین ناف و زائده گزیفوئید قرار داده با 

دست دیگر دست مشت شده را حمایت کنید سپس چند فشار سریع و دست دیگر دست مشت شده را حمایت کنید سپس چند فشار سریع و 
وارد اورید وارد اورید داخل و باال داخل و باال شدید بر روی شکم در جھت شدید بر روی شکم در جھت  وارد اورید وارد اورید داخل و باال داخل و باال شدید بر روی شکم در جھت شدید بر روی شکم در جھت 

فشار شکمی می تواند موجب صدمھ بھ احشای داخل شکم گردد  فشار شکمی می تواند موجب صدمھ بھ احشای داخل شکم گردد  
مطمئن باشید کھ فشار بر مرکز شکم وارد می شود و بر روی زائده مطمئن باشید کھ فشار بر مرکز شکم وارد می شود و بر روی زائده 

خنجری و دنده ھا وارد نشود خنجری و دنده ھا وارد نشود 

این عمل شبیھ سرفھ مصنوعی است و باید ان قدر ادامھ یابد تا جسم این عمل شبیھ سرفھ مصنوعی است و باید ان قدر ادامھ یابد تا جسم 
و یا بیمار و یا بیمار خارجی بھ بیرون پرت شود و تنفس بیمار برقرار گردد  خارجی بھ بیرون پرت شود و تنفس بیمار برقرار گردد  

بی ھوش شودبی ھوش شود





انجام مانور ھایم لیخ در بیمار بی ھوش انجام مانور ھایم لیخ در بیمار بی ھوش 

او را باز کرد وبا او را باز کرد وبا ابتدا دھان ابتدا دھان اگر بیمار بیھوش است باید او را بھ پشت خوابانید و اگر بیمار بیھوش است باید او را بھ پشت خوابانید و 
انگشتان خود سعی در خارج کردن جسم خارجی نمود در صورت عدم مشاھده انگشتان خود سعی در خارج کردن جسم خارجی نمود در صورت عدم مشاھده 

دھان توسط انگشت دھان توسط انگشت فضای داخل  فضای داخل  مستقیم داخل دھان از تمیز کردن کور مستقیم داخل دھان از تمیز کردن کور 
شود سپس سر بیمار باید بھ سمت باال باشد و امدادگر بین رانھای شود سپس سر بیمار باید بھ سمت باال باشد و امدادگر بین رانھای خودداری خودداری 

بیمار قرار گیرد و نرمھ دست خود را روی شکم بین ناف و زائده گزیفوئید بیمار قرار گیرد و نرمھ دست خود را روی شکم بین ناف و زائده گزیفوئید 
قرار دھد سپس با فشاری ناگھانی و با تمام وزن بھ سمت داخل و باال روی قرار دھد سپس با فشاری ناگھانی و با تمام وزن بھ سمت داخل و باال روی 

فشار بر روی شکم جسم خارجی جارج فشار بر روی شکم جسم خارجی جارج   ۵۵شکم بیمار فشار آورد اگر بعد از شکم بیمار فشار آورد اگر بعد از  فشار بر روی شکم جسم خارجی جارج فشار بر روی شکم جسم خارجی جارج   ۵۵شکم بیمار فشار آورد اگر بعد از شکم بیمار فشار آورد اگر بعد از 
سر بیمار را بھ عقب خم کرده و بیمار را تھویھ کنید گاھی یک تنفس آرام سر بیمار را بھ عقب خم کرده و بیمار را تھویھ کنید گاھی یک تنفس آرام نشد  نشد  

و عمیق می تواند ھوا را از اطراف ناحیھ انسداد وارد ریھ کند و یا باعث و عمیق می تواند ھوا را از اطراف ناحیھ انسداد وارد ریھ کند و یا باعث 
راندن جسم خارجی بھ یکی از شاخھ ھای اصلی برونش شود و راه ھوایی یک راندن جسم خارجی بھ یکی از شاخھ ھای اصلی برونش شود و راه ھوایی یک 
ریھ را بستھ و حداقل موجب از کار افتادن یک ریھ شود بنابراین یکی از ریھ ریھ را بستھ و حداقل موجب از کار افتادن یک ریھ شود بنابراین یکی از ریھ 

ھا تھویھ خواھد شد و در مراکز مجھز جسم خارجی  با برونکوسکوپ قابل ھا تھویھ خواھد شد و در مراکز مجھز جسم خارجی  با برونکوسکوپ قابل 
  ١٠١٠تاتا  ۶۶خارج کردن است در صورت عدم موفقیت در ورود ھوا بھ ریھ ھا خارج کردن است در صورت عدم موفقیت در ورود ھوا بھ ریھ ھا 

نماییدنماییدفشار قوی بر شکم وارد فشار قوی بر شکم وارد 





مانور ھملیچ در بچھ ھای زیر یک سال ممنوع است مانور ھملیچ در بچھ ھای زیر یک سال ممنوع است انجام انجام  مانور ھملیچ در بچھ ھای زیر یک سال ممنوع است مانور ھملیچ در بچھ ھای زیر یک سال ممنوع است انجام انجام 



مانور ھایملیخ در افراد چاق و خانمھای باردار مانور ھایملیخ در افراد چاق و خانمھای باردار 

در خانم ھای بار دار در ماھھای آخر و افراد بسیار چاق در خانم ھای بار دار در ماھھای آخر و افراد بسیار چاق 
برای خروج جسم خارجی بھ جای اعمال فشار روی شکم  برای خروج جسم خارجی بھ جای اعمال فشار روی شکم  

) ) یک سوم تحتانی استرنوم یک سوم تحتانی استرنوم ( ( از فشار بر روی فقسھ سینھاز فشار بر روی فقسھ سینھ
استفاده می شود استفاده می شود استفاده می شود استفاده می شود 



 CPR CPRتعریف احیای قلبی ریوی تعریف احیای قلبی ریوی 

سلسلھ اعمالی است کھ توسط افراد اگاه سلسلھ اعمالی است کھ توسط افراد اگاه : : احیای قلبی ریویاحیای قلبی ریوی
و حاضر در صحنھ برای بازگرداندن عملکرد دو عضو و حاضر در صحنھ برای بازگرداندن عملکرد دو عضو 
حیاتی قلب و ریھ و پیشگیری از مرگ مغزی کھ ھدف حیاتی قلب و ریھ و پیشگیری از مرگ مغزی کھ ھدف 

نھایی در احیا است صورت می گیرد نھایی در احیا است صورت می گیرد نھایی در احیا است صورت می گیرد نھایی در احیا است صورت می گیرد 





  

جهت شروع احياي قلبي ريوي ابتدا بايد مطمئن شويد كه فرد مورد جهت شروع احياي قلبي ريوي ابتدا بايد مطمئن شويد كه فرد مورد       
  ..نظر شما به احياي قلبي ريوي نياز داردنظر شما به احياي قلبي ريوي نياز دارد  ..نظر شما به احياي قلبي ريوي نياز داردنظر شما به احياي قلبي ريوي نياز دارد



مراحل برخورد با بیمار فاقد عالیم حیاتیمراحل برخورد با بیمار فاقد عالیم حیاتی

))صدا زدن ،تکان دادن شانھ ھا صدا زدن ،تکان دادن شانھ ھا ((ھوشیاریھوشیاریارزیابی سطح ارزیابی سطح   --١١
))١١۵١١۵داد زدن ، تماس با داد زدن ، تماس با ((درخواست کمک درخواست کمک   --٢٢
حتما سطح سفت و بیمار خوابیده ه حتما سطح سفت و بیمار خوابیده ه ((دادن پوزیشن مناسب بھ بیمار دادن پوزیشن مناسب بھ بیمار   --٣٣

))پشت باشد پشت باشد 
  ١٠١٠مشاھده قفسھ سینھ و شکم  بیماربھ مدت مشاھده قفسھ سینھ و شکم  بیماربھ مدت ((ارزیابی تنفس بیمار ارزیابی تنفس بیمار   --۴۴

بزرگساالن بھ علت داشتن قلب فرسوده اول دچار ایست قلبی می بزرگساالن بھ علت داشتن قلب فرسوده اول دچار ایست قلبی می ) ) ثانیھثانیھ بزرگساالن بھ علت داشتن قلب فرسوده اول دچار ایست قلبی می بزرگساالن بھ علت داشتن قلب فرسوده اول دچار ایست قلبی می ) ) ثانیھثانیھ
شوند بعد ایست تنفسی ولی کودکان بر عکس  پس در بزرگساالن بھ شوند بعد ایست تنفسی ولی کودکان بر عکس  پس در بزرگساالن بھ 

محض اینکھ بیمار تنفس نداشت می توان ماساژ را شروع کرد محض اینکھ بیمار تنفس نداشت می توان ماساژ را شروع کرد 
کنترل نبض کاروتید در چین گردن بھ کنترل نبض کاروتید در چین گردن بھ ((ارزیابی گردش خون بیمار ارزیابی گردش خون بیمار --۵۵

))ثانیھ ثانیھ   ١٠١٠مدت زمان مدت زمان 
  ٢٢بھ بھ   ٣٠٣٠شروع ماساژ قلبی و تنفس مصنوعی بھ نسبت شروع ماساژ قلبی و تنفس مصنوعی بھ نسبت --۶۶
دقیقھ یک بار  دقیقھ یک بار    ٢٢ارزیابی نبض بیمار ھر ارزیابی نبض بیمار ھر   --٧٧
ثبت گزارش احیا ثبت گزارش احیا   --٨٨





نکات کلیدی ماساژقلبی موثر نکات کلیدی ماساژقلبی موثر 

تخت فنری ، تخت فنری ، ((بیمار روی یک سطح سفت و محکم باشد بیمار روی یک سطح سفت و محکم باشد   - - ١١
))تشک نرم با قطر زیاد تشک نرم با قطر زیاد 

فرقی نمی کند کھ امدادگرکدام سمت بیمار باشد فرقی نمی کند کھ امدادگرکدام سمت بیمار باشد   - - ٢٢

لباس بیمار از روی قفسھ سینھ او کنار زده شود لباس بیمار از روی قفسھ سینھ او کنار زده شود   - - ٣٣ لباس بیمار از روی قفسھ سینھ او کنار زده شود لباس بیمار از روی قفسھ سینھ او کنار زده شود   - - ٣٣

۴۴ - -   از پاشنھ دست جھت ماساژدادن استفاده شود از پاشنھ دست جھت ماساژدادن استفاده شود

۵۵ - - دستھا درھم قالب و انگشتان با قفسھ سینھ بیمار تماس نداشتھ دستھا درھم قالب و انگشتان با قفسھ سینھ بیمار تماس نداشتھ
باشد باشد 

۶۶ - -   بار در دقیقھ انجام شود بار در دقیقھ انجام شود   ١٠٠١٠٠ماساژ با سرعت حداقل ماساژ با سرعت حداقل

سانتی متر باشد سانتی متر باشد   ۵۵عمق ماساژ باید حداقل عمق ماساژ باید حداقل   - - ٧٧





انجام شود انجام شود   ٢٢بھ بھ   ٣٠٣٠ماساژ و تنفس مصنوعی بھ نسبت ماساژ و تنفس مصنوعی بھ نسبت   - - ٨٨
ماساژ سریع و عمیق و ماساژ سریع و عمیق و ((بین ماساژھا بھ ھیچ وجھ وقفھ نباشدبین ماساژھا بھ ھیچ وجھ وقفھ نباشد  - - ٩٩

)  )  بدون وقفھ بدون وقفھ 
دستھا از روی قفسھ سینھ برداشتھ نشود دستھا از روی قفسھ سینھ برداشتھ نشود   - - ١٠١٠
زمان فشردن و رھا کردن برابر باشد زمان فشردن و رھا کردن برابر باشد   - - ١١١١ زمان فشردن و رھا کردن برابر باشد زمان فشردن و رھا کردن برابر باشد   - - ١١١١
دقیقھ باید جای امدادگران عوض شود دقیقھ باید جای امدادگران عوض شود   ٢٢ھر ھر   - - ١٢١٢
دقیقھ چک شود دقیقھ چک شود   ٢٢ریتم بیمار ھر ریتم بیمار ھر   - - ١٣١٣
١۴١۴ - -   ماساژ باید ضربھ ای و یکنواخت باشد ماساژ باید ضربھ ای و یکنواخت باشد
١۵١۵ - -   دستھا از ارنج و مچ خم نشود دستھا از ارنج و مچ خم نشود
١۶١۶ - -   از وزن خودمان جھت ماساژ استفاده کنیم از وزن خودمان جھت ماساژ استفاده کنیم




