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" ابالغ دستورالعمل احیا"
ریبست محترم مرکس پسشکی آموزشی درمبنی ..............
ریبست محترم ثیمبرستبن..................
مدیریت محترم شجکه ثهداشت ودرمبن .......................
ؾالم ػلیکن ؛
احتطاهب ً ،ظط ثِ ضطٍضت ایجبز ٍحست ضٍیِ زضتٌظین ثطًبهِ کس احیب هطاکع تبثؼِ

ٍ ثطاؾبؼ

زؾتَضالؼول شوبضُ 2/35701ؼ هَضخ  1383 / 3/13زضذظَص زؾتَضالؼول هطالجتْبی هسیطیت شسُ شوبضُ
( ، ) 27هؿتسػی اؾت زؾتَض فطهبئیس ًکبت ًبهجطزُ زضشیل زضتٌظین ثطًبهِ احیب هطکعزضًظط گطفتِ شَز:
الف -شرایط وترکیت اعضبء درثرنبمه کد احیبء:
 یک ًفط پعشک همین احیبء ( شکط ًبم پعشک زضّطًَثت کبضی زضثطًبهِ کس العاهی ذَاّس ثَز)
 یک ًفطؾَپطٍایعض کشیک ( شکط ًبم ؾَپطٍایعض زضّطًَثت کبضی زضثطًبهِ کس العاهی ذَاّس ثَز)
 یک ًفطتکٌؿیي ثیَْشی ( )A
 زًٍفط پطؾتبض زضّطًَثت کبضی کِ ثبیس زٍضُ  CPRضا گصضاًسُ ثبشٌس ()C ٍ B
 یک ًفط ًیطٍی پطؾتبضی اظ ثرش هطثَعِ کِ اػالم کس ًوَزُ اؾت( )D
ة -توضیحبت :
 پعشک همین احیبء ثِ ػٌَاى هؿئَل کل گطٍُ احیبء هطکع ذَاّس ثَز ٍایشبى ثبیس اظ عطف ضیبؾت
ثیوبضؾتبى ٍیب هؿئَل فٌی هطکع هٌظَة گطزًس .ایي فطز هی تَاًس ثِ تطتیت اٍلَیت اظهیبى گطٍّْبی
ترظظی ثیَْشی ،للت ٍزاذلی اًتربة شَز.
 هؿئَل گطٍُ احیبء هطکع هَظف اؾت گطٍُ ّب ٍتین ّبی احیبء ضا زضّطشیفت کبضی ؾبظهبًسّی
ًوبیس.
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 زضهطاکعی کِ زاضای ثرش ٍیػُ هی ثبشٌس اٍلَیت اًتربة پطؾتبضاى ثب پرستار بخش ویژه ذَاّس
ثَز.
 ثرشْبی اٍضغاًؽ ٍثرشْبی ٍیػُ "هغبثك ثب تظوین گیطی کویتِ احیب ثیوبضؾتبى

" هی تَاًٌس اظ

هَجَزیت ًیطٍی پطؾتبضی ثرش ذَز اؾتفبزُ ًوبیٌس.
 زضطَضت زضًظط گطفتي کس هجعا ثطای ثرشْبی ٍیػُ ٍاٍضغاًؽ  ،تٌظین ًٍظت ثطًبهِ کس زضٍى
ثرشی ثطای ثرشْبی هصکَض زضثطز اػالًبت ًیع ثظَضت هبّبًِ العاهی ذَاّس ثَز.
 ثطًبهِ گطٍّْبی احیب ثبیس تَؾظ ضیبؾت ّطهطکع  ،هبّبًِ ثِ کلیِ ثرشْب اػالم گطزز.
 یک ًؿرِ اظثطًبهِ کس هبّبًِ گطٍُ احیب ثِ تفکیک تبضید ٍاؾبهی افطاز ثبیس زضاذتیبض زفتط پطؾتبضی
ٍیک ًؿرِ زض ثطز اعالنات کلیه بخشها ًظت گطزز.
 زضاثتسای ّط شیفت هؿئَلیت ًظبضت ثط حضَض کلیِ اػضبء کس احیب زض ثیوبضؾتبى (ٍزضطَضت ًیبظ
جبیگعیٌی افطاز) ثط ػْسُ ؾَپطٍایعض حبضطزضکس ذَاّس ثَز.
 کلیِ تغییطات زضثطًبهِ کس ثبیس زضّوبى شیفت تَؾظ ؾَپطٍایعض هؿئَل کس زضثطًبهِ کس اػوبل گطزز.
 زضًظط گطفتي شٌبؾِ هشرض ثطای کس احیب هبّبًِ ثغَضی کِ ثطای کلیِ کبضکٌبى اظلجل تؼطیف شسُ
ثبشس العاهی ذَاّس ثَز شٌبؾِ پیشٌْبزی هؼبًٍت زضهبى کد  99ذَاّس ثَز.
 زضهطاکعی کِ لَیب پیش ثیٌی هی شَز تؼساز هَاضز کس احیب آًْب زضیک شیفت اظ یک هَضز ثیشتط
ثبشس  ،پیشٌْبز هی گطزز ثب ًظطکویتِ کبضشٌبؾی اٍضغاًؽ هطکع  ،تؼساز ًفطات زضثطًبهِ کس ضا ثب
جبًشیي تؼییي ًوبیٌس.
 ضّجط گطٍُ احیب هؿئَلیت اػالم ذتن  CPRضا ثطػْسُ ذَاٌّس زاشت.
ج -مسئولیتهب:
 شطح ٍظبیف اػضب ثبیس تَؾظ هؿئَل گطٍُ احیب هطکع زضهبًی تؼییي گطزز ٍّطیک اظ اػضب زضّط
شیفت آگبّی کبهل ثِ ٍظبیف ذَز زاشتِ ثبشٌس .
 کلیِ اػضب ثبیس کبضت کس کِ ثیبًگط شطح ٍظبیف ایشبى ذَاّس ثَز ضا ثِ ؾیٌِ الظبق ًوبیٌس .
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 کلیِ کبضکٌبى پعشکی اظجولِ پطؾتبض ٍثْیبض زضثرش هَظف هی ثبشٌس کِ الساهبت اٍلیِ ضا تبضؾیسى
تین احیب اًجبم زٌّس.
 اػالم کس ثب شٌبؾِ هشرض زضظهبى کس تَؾظ پطؾٌل ثرش العاهی ذَاّس ثَز (زضّطثیوبضؾتبى
هؿئَلیي هطکع هَظف ذَاٌّس ثَز ضاّکبض هشرض ٍهٌبؾجی ضا ثطای ؾبػبتی اظ شت کِ ؾیؿتن پیج
ثیوبضؾتبى فؼبل ًوی ثبشس  ،زض ًظط ثگیطًس.
 اػالم کس ثبیس زضتوبم ًمبط هطکع ثغَض ٍاضح لبثل شٌیسى ثبشس
 کلیِ اػضبء کس ثبیس ثالفبطلِ پؽ اظ اػالم اٍلیي کس ثطثبلیي ثیوبض حضَض یبثٌس.
 ؾَپطٍایعضحبضطزضکس  ،هَظف اؾت ظهبى اػالم کس  ،ظهبى اًجبم شطٍع ػولیبت احیب ّ ،وچٌیي
تکویل فطم ًظبضت ثط ػولکطز کس ٍاذص اهضب اظ کلیِ اػضب حبضط کس ضا ثجت ًوبیس.
 کلیِ اػضبء کس ثبیس هطاحل احیبء ضا ثطاؾبؼ پطٍتکلْبی هظَة اًجبم ًوبیٌس.
 هؿئَلیت ضّجطی ٍّسایت ػولیبت احیبء ثب پعشک همین هی ثبشس ٍزضهَاضزی کِ هؿئَل تین احیب
زضٌّگبم احیب  ،الظم ثساًٌس هترظظبى ٍیب زؾتیبضاى ضشتِ ّبی زیگط ثِ طَضت اٍضغاًؽ زضػولیبت
احیب حضَض ًوبیس  ،ایي هترظظبى هَظف ثِ حضَض ثالزضًگ زضهحل ػولیبت ذَاٌّس ثَز.
 زضّط شیفت هؿئَل پطؾتبضی شیفت هَظف هی ثبشس کلیِ کوجَزّبی هَجَز ضا هطتفغ ٍزضطَضت
ًیبظ هشکالت ضا ثِ هؿئَل کل گطٍُ احیب کتجب اػالم ًوبیس.
چ  -چگونگی عملیبت احیبء وثجت آن:
ٍ ضؼیت ثبلیٌی اثتسایی فطز احیب شًَسُ  ،چگًَگی ًٍحَُ ػولیبت احیب  ،ظهبى حضَضاػضب کس زض
ػولیبت احیب  ،ظهبى شطٍع ٍهست ػولیبت احیب ٍکوجَزّب ثبیس تَؾظ هؿئَل گطٍُ احیب زض پطًٍسُ
ٍفطم ًظبضت ثطػولکطز کس ( فطم پیَؾت) ثغَضکبهل زضج گطزز.
 ضیبؾت ّطهطکع ثبیؿتی الساهبت الظم ثطای ثطگعاضی زٍضُ ّبی آهَظشی  CPRزضؾغح پیشطفتِ ثطای
پعشکبى ٍپطؾتبضاى ٍزضؾغح پبیِ ثطای ؾبیط کبضکٌبى ضا ثِ عَض ؾبالًِ ثِ ػول آٍضًس.
 ضیبؾت ّطهطکع ّوچٌیي ثبیؿتی الساهبت الظم ثطای ثطگعاضی زٍضُ ّبی آهَظشی ًحَُ کبض ثب
تجْیعات پعشکی هَضز ًیبظ زض  CPRثطای کلیِ افطاز ٍاجس الشطایظ زضکس احیب ضا فطاّن آٍضًس.
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 الظم ثِ شکطاؾت فطم ًظبضت ثط ػولکطز کس زض زًٍؿرِ ثجت شسُ ٍیک ًؿرِ اظ اى زضاذتیبض زفتط
پطؾتبضی ٍیک ًؿرِ اظ آى زضپطًٍسُ ثیوبض ًگْساضی هی شَز.
 ثطًبهِ کس زض ًیوِ اٍل هبُ ثط ضٍی طفحِ ٍ ثطًبهِ زضًیوِ زٍم هبُ زض پشت ّوبى طفحِ ثجت ذَاّس
شس( .فطم ثطًبهِ –فطم پیَؾت).
 هطکع هسیطیت حَازث ٍ فَضیتْبی پعشکی زاًشگبُ ثب شوبضُ تلفٌْبی  88147521-88428586آهبزُ
پبؾرگَیی ثِ ؾَاالت  ،پیشٌْبزات ًٍمغِ ًظطات ؾبظًسُ هؿئَلیي زضهطاکع زضهبًی تحت پَشش
ذَاّس ثَز.

