
 

 

 َای ايلیٍکمک -1

ی گشفتِ دس هؼشم یه هادُ ّای اٍلیِ، هؼالدات هَلتی فَسی ّؼتٌذ وِ دس هَسد افشاد لشاس ووه

ّا، ػولىشد فَسی ٍ ػشیغ، ضشٍسی اػت ٍ ایداد آساهؾ دس ؿًَذ. دس اًدام آىاًدام هی خطشًان

ّای پضؿىی ّا ووه خَاّذ وشد . تِ ٌّگام لضٍم، ووهًی آىافشاد دس ایي هَالغ تِ ون وشدى ًگشا

تایذ ّشچِ صٍدتش وؼة ؿًَذ. دس ایي صهاى ّشگض ًثایذ تِ ؿخق غیش َّؿیاس ٍ تیَْؽ یا دچاس تـٌح، 

ّا ٍ یا پَػت ؿخق دس هؼشم لشاس گشفتِ سا آغـتِ ٍ اؿثاع وشدُ ای خَساًذ. اگش ولش، لثاعهادُ

ّای آغـتِ ٍ صیش دٍؽ لشاس گشفتي هٌاػة ٍ س آٍسدى ٍ خذا وشدى لثاعتاؿذ، ]آالیٌذُ[ تایذ تا د

 كحیح فشد، اص فشد خذا ؿَد.

افشاد ووه وٌٌذُ تایذ احتیاطات الصم خْت حفاظت خَد اص ّش گًَِ تواع تا ولش، دس حیي اخشای 

 وٌٌذ. تش، فشد لشتاًی سا اص توام ًَاحی آلَدُ دٍسّای اٍلیِ، سا تىاس تشًذ ٍ ّشچِ ػشیغووه

 اػتٌـاق -1-1

فشد لشاس گشفتِ دس هؼشم ولش تایذ اص لحاظ ػالن تَدى هؼیشّای خشیاى َّا، تٌفغ ٍ هؼیش گشدؽ پغ 

اص اػتٌـاق، تشسػی ٍ هؼایٌِ ؿَد. اگش ًفغ وـیذى آؿىاسا هؼذٍد ؿَد، فشد لشتاًی تایذ تِ ػشػت 

( لشاس گیشد. اگش تٌفغ لطغ ًـذُ تاؿذ، فشد لشاس گشفتِ دس هؼشم  CPRسیَی ) -هَسد احیای للثی 

ی لائن ]تا ]ولش[ تایذ دس یه هَلؼیت ساحت ٍ آػَدُ لشاس دادُ ؿَد. ایي ؿخق تایذ دس حالت ًـؼتِ

دسخِ دس ػش ٍ تاال تٌِ ]ًؼثت تِ خط ػوَد تش صهیي[  60تا  45پاّای دساص ؿذُ سٍی صهیي[  ٍ تا صاٍیِ 

وِ هـىلی پضؿىی ٍخَد داؿتِ تاؿذ(. تِ اٍ تایذ تٌفؼی آسام ٍ ػویك تَكیِ د )هگش ایيلشاس دادُ ؿَ

ّای ػالئن حیاتی )هیضاى تٌفغ، ضشتاى للة ٍ فـاس خَى( ٍ اؿثاػیت اوؼیظى دس كَستی ؿَد. تؼت

 دیذُ ٍ تدْیضات هٌاػة تایذ كَست پزیشًذ.دس دػتشع تَدى پشػٌل آهَصؽ

یظى، تایذ دس هحل یا ػاختواًی ًضدیه هَخَد تاؿٌذ. چٌیي تدْیضاتی تدْیضات هٌاػة هشتَط تِ اوؼ

 ای تؼت ٍ تشسػی ؿًَذ.تایذ تِ كَست دٍسُ

اص لحاظ تاسیخی، اوؼیظى دسهاًی، تِ ٍیظُ اوؼیظى هشطَب، تِ ػٌَاى دسهاى اٍلیِ دس صهاى اػتٌـاق ولش 

-ّای هخاطی سا تؼىیي هیّای ًاؿی اص ولش دس غـادس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت. چَى سطَتت، تحشیه



 

 

وٌٌذُ تَاًذ داسای تأثیش خـهؿَد. اوؼیظى تذٍى سطَتت، هیدّذ، اوؼیظى هشطَب تشخیح دادُ هی

وٌذ. تا ایي حال اگش اوؼیظى تاؿذ، تٌایشایي تِ ؿىل تالمَُ، ػالئن تحشیه ٍ ػَصؽ سا ؿذیذتش هی

وِ اوؼیظى دسهاًی الصم ؿٌاختِ هشطَب دس دػتشع ًثاؿذ، ًثایذ اص اوؼیظى تذٍى سطَتت دس كَستی

تَاًٌذ اًذ،وِ هیؿَد، پشّیض ًوَد. تا پیـشفت دس تىٌَلَطی، ّن اوٌَى تدْیضاتی دس دػتشع لشاس گشفتِ

هتشی(. ایي اسصیاتی ٍ تِ ػشػت اؿثاػیت اوؼیظى دس یه فشد سا اسصیاتی ٍ تؼییي وٌٌذ )پالغ اوؼی

ىویلی پغ اص تٌفغ ٍ اػتٌـاق ولش هَسد ًیاص ّؼت وِ آیا اوؼیظىِ تػٌدؾ هوىي اػت دس تؼییي ایي

 یا خیش، ووه وٌٌذُ تاؿذ.

هوىي اػت دس تواهی هَاسد اػتٌـاق ولش، اوؼیظى دسهاًی الصم ًثاؿذ. تا ایي حال دس هَاسدی وِ دس 

ّا فشدی ولش اػتٌـاق وشدُ اػت ]ٍ حتی[ پغ اص تشن هحل آلَدُ تِ ولش، تاص ّن ػالئن تیواسی سا آى

وِ تتَاى تـخیق داد تِ ایي دسهاى ًیاصی ًیؼت. ؿَد، هگش ایيدّذ، اوؼیظى دسهاًی تَكیِ هییًـاى ه

َا ویازی بٍ اکسیژن درماوی يجًد ودارد، باید بٍ طًر کامل تًسط شرایطی کٍ در آن

ی َای پسشکی ي بررسی مًرد بٍ مًرد تًسط ارائٍ کىىدٌیک پسشک، بر اساس یافتٍ

  طًر يیژٌ در ایه حًزٌ آمًزش دیدٌ، معیه شًود.َای ايلیٍ کٍ بٍ کمک

 اػتفادُ اص اوؼیظى  -1-1-1

ی ی اػتفادُ اص تدْیضات ٍیظُّای اٍلیِ، وِ دس صهیٌِی ووهوٌٌذُاػتفادُ اص اوؼیظى تایذ تَػط اسائِ

ی هشالثت اوؼیظى سػاًی، تحت ساٌّوایی یه فشد هتخلق ٍ داسای هدَص دس حَصُ

 تاؿذ، اًدام ؿَد. تْذاؿتی،آهَسؽ دیذُ

دسهاًی، تشای توام افشادی وِ ولش سا اػتٌـاق  -اوؼیظى  متر در دسترس وباشد،اگر پالس اکسی

 ؿَد.دٌّذ، تَكیِ هیوشدُ ٍ پغ اص تشن هحل تواع، تاص ّن ػالئن تیواسی سا ًـاى هی

ّا وَهاً دس آىّای صیش، فْشػتی پایِ اص ؿشایطی وِ ػیافتِ متر در دسترس باشد،اگر پالس اکسی

-ؿَد، ًـاى هیّای اٍلیِ، تَكیِ هیی ووهاوؼیظى دسهاًی پغ اص اػتٌـاق ولش تَػط اسائِ وٌٌذُ

ی خاف تَػط یه پضؿه، ضَاتط دیگشی ًیض هوىي اػت تِ ایي لیؼت دٌّذ. دس كَست تَكیِ

 اضافِ گشدًذ:



 

 

i.  یاهتش؛ دس كذ خَاًذُ ؿذُ ٍ ثثت ؿذُ اص پالغ اوؼی 22اػذاد صیش 

ii. ّای ػشیغ، ًفغ د تِ طَس آؿىاسا دچاس تٌگی ًفغ تاؿذ )ؿاهل ٍ ًِ هحذٍد تِ تٌفغفش

ّای خاًثی تشای ًفغ وـیذى، ػشفِ وشدى هذاٍم ٍ غیش لاتل وـیذى ػخت، اػتفادُ اص هاّیچِ

 یاوٌتشل،خغ خغ وشدى(؛ 

iii. ًًِمثام ّای لاتل تَخْی اص تیواسی، ًظیش دسد یا افشد لشاس گشفتِ دس هؼشم ولش داسای ًـا

تاؿذ ٍ یا ایٌىِ ی ػیٌِ، ضؼف ؿذیذ، ٍضؼیت رٌّی دگشگَى یا واّؾ یافتِ، هیؿذیذ لفؼِ

ؿَد )ػشق ػشد، سًگ پشیذگی یا تؼشیك صیاد پَػت وِ هشتَط تِ فشد دچاس تؼشق صیاد هی

ّا یا ػایش ػالئن هْن تیواسی دس فشدی سخ ؿشایط هحیطی ًثاؿٌذ( ٍ غیشُ، هخلَكاً اگش ایي

س ػاتمِ لثلی ٍی هـىالت للثی یا آػن ٍخَد داؿتِ تاؿٌذ؛ )تَخِ وٌیذ؛ ػالئن دٌّذ وِ د

ی فَلاًی وِ تا تیواسی لاتل تَخِ، هؼوَالً ؿاهل ػالئن تیواسی تحشیه دػتگاُ تٌفؼی ػوذُ

ی هالین/هتَػط، هـىالت اتتذایی دس دٌّذ ًظیش ػشفِّای ون گاص ولش سخ هیاػتٌـاق

ختلش ٍ هالین ًفغ،گلَ گشفتگی تحشیه ؿذُ، آتشیضؽ ، وَتاُ ؿذى ه"گشفتگی ًفغ"

 تاؿٌذ(.تیٌی، گشفتگی تیٌی، ػش دسد ٍ یا حالت تَْع هختلش، ًوی

شًد افرادی کٍ با یک یا چىد مًرد از شرایط باال مًاجٍ شد ج یقیه تًجٍ: تًصیٍ می

 ًرت کىد.کٍ آیا معایىٍ ي یا درمان بیشتر برای اي الزم است یا خیر، با پسشک مشاز ایه

اداهِ یاتذ وِ ػالئن تیواسی تشطشف ؿًَذ.  اگش اوؼیظى دسهاًی الصم ؿٌاختِ ؿَد، تٌْا تایذ تا صهاًی

صهاًی وِ اوؼیظى سػاًی پغ اص سفغ ػالئن تیواسی لطغ ؿذ، فشد تایذضوي تٌفغ َّای هؼوَلی دس 

دلیمِ اوؼیظى  60ٍخَد  دلیمِ تحت هشالثت تاؿذ. اگش ػالئن هْن تیواسی تا 60تا  30اتاق، تِ هذت 

-دسهاًی تشطشف ًـذًذ، یا ایي ػالئن تاصگـتِ یا تذتش ؿًَذ ٍ یا اؿثاػیت اوؼیظى )دس كَستیىِ اوؼی

ؿَد وِ اوؼیظى دسهاًی دٍتاسُ ؿشٍع ؿَد)الثتِ دسكذ افت وٌذ، تَكیِ هی 22هتش هَخَد تاؿذ( تا صیش 

 اًدام ؿًَذ.اگش لطغ ؿذُ تاؿذ( ٍ ػپغ تَػط یه پضؿه هؼایٌات تیـتش 

 

 



 

 

 تِ واس تشدى َّای تٌفؼی هشطَب -1-1-2

ی ولش ًیاص تِ اوؼیظى دسهاًی ًذاسًذ. تَكیِ ؿذُ اػت وِ ؿشایطی وِ دس وٌٌذُی افشاد اػتٌـاقّوِ

-ّا اوؼیظى دسهاًی ًیاص ًیؼت تایذ تِ ؿىلی واهل تَػط یه پضؿه تؼشیف ؿَد ٍ تَػط اسائِآى

اًذ، هَسد تِ هَسد تـشیح ٍ ل ٍیظُ دس ایي حَصُ آهَصؽ دیذُّای اٍلیِ وِ تِ ؿىّای ووهدٌّذُ

 هـخق ؿًَذ.

تاؿذ ٍلی فشد ؿَد وِ ًیاصی تِ اوؼیظى دسهاًی ًویّا تلوین گشفتِ هیّایی وِ دس آىدس هَلؼیت

هَسد تواع تٌفؼی ٍ اػتٌـالی داسای ػالئن تحشیىی اػت، هوىي اػت خْت دسهاى ػالئن تیواسی، 

 60تا  30فشد فشاّن گشدد. دس حیي تٌفغ َّای هشطَب ؿذُ، ؿخق تایذ تِ هذت َّای هشطَب تشای 

ّای تیواسی سا وِ تِ خاطش آى دلیمِ تِ دلت تحت ًظاست ٍ وٌتشل لشاس تگیشد . اگش ؿخق، دیگش ًـاًِ

تَاى سػاًذى َّای هشطَب سا هتَلف وشد. الثتِ تایذ اوؼیظى سػاًی تدَیض ؿذُ، اص خَد ًـاى ًذاد، هی

ی دیگش، دس حیي تٌفغ فشد اص َّای هؼوَلی اتاق، ٍی هشتثاً هَسد هشالثت لشاس تگیشد دلیمِ 30هذت  تِ

ؿَد. اوؼیظى دسهاًی تایذ دس ّش صهاى اص هشاحل تاال وِ تا اطویٌاى حاكل ؿَد ؿشایط ٍی تذتش ًوی

ؿشٍع ؿَد )تِ  ػالئن تیواسی اص آى ؿشایطی وِ اوؼیظى تشای آى تدَیض ؿذُ اػت، تذتش ؿَد، هدذداً

هشاخؼِ ؿَد(. دس ّش هَسدی وِ دس آى اوؼیظى دسهاًی تدَیض ٍ تـخیق دادُ ؿَد، تایذ  1-1-3تخؾ 

 ّای تیـتش تَػط یه پضؿه اسائِ ٍ اًدام ؿَد.هؼایٌات ٍ تشسػی

 هشالثت ٍ دسهاى ػالئن تیواسی -1-1-3

ٍی كَست ٍ تدَیضّای داسٍیی ػایش الذاهات هشالثت ٍ دسهاى ػالئن تیواسی، ًظیش ووپشع ػشد تش س

ّا ٍ تدَیضّای تذٍى ًیاص تِ ًؼخِ، هوىي اػت دس تِ حذالل سػاًذى ػالئن تیواسی ووه وٌٌذ. دسهاى

 تذٍى ًیاص تِ ًؼخِ وِ هوىي اػت هفیذ ٍالغ ؿًَذ ػثاستٌذ اص: 

 ّای دس گلَدسد یا تحشیه گلَ: لشفthroat lozenges 

 ِّای خـهدس ػشف: dextromethorphan  ٍguaifenesin 

 اػتاهیٌَفي، آػپشیي، ایثَ پشٍفي  :دس ػشدسدّا 

 ُضذ اػیذّای هؼذُ   :ًاساحتی هؼذ 



 

 

 تواع تا پَػت -1-2

اگش ولش هایغ پَػت یا لثاع سا آلَدُ وٌذ، تایذ دٍؽ اضطشاسی اػتفادُ ؿذُ ٍ لثاع آلَدُ ؿذُ دس صیش 

  15فشٍاًی اص آب ٍلشم تِ هذت دٍؽ آب اص تذى خاسج ؿَد. پَػت هلتْة آلَدُ ؿذُ تایذ تا همادیش 

ّای گشهایی ًاؿی اص دهای ػشد ولش هایغ، هوىي اػت اص ّش ًَع دلیمِ یا تیـتش ؿؼتِ ؿَد. ػَختگی

تَاًذ تش تاؿٌذ. لشاسگیشی دس هؼشم گاص ولش هیٍاوٌؾ ؿیویایی دیگش، تیي ولش ٍ پَػت، آػیة سػاى

گًَِ هشّن یا پوادی ػاص ؿیویایی یا ّیچ پَػت سا تحشیه وٌذ. تشای پَػت آػیة دیذُ، ّیچ خٌثی

وِ تحشیىات پَػتی پغ اص ؿؼتـَ تا آب اداهِ یافتٌذ یا اگش پَػت پاسُ سا اػتؼوال ًىٌیذ. دس كَستی

 ّای تْذاؿتی هشاخؼِ وٌیذ.ّا ٍ هشالثتی هدشب ووهدٌّذُؿذُ یا تاٍل صد، تِ یه اسائِ

 ّاتواع تا چـن -1-3

تحشیه ؿذًذ تایذ تِ ػشػت تا همادیش فشاٍاًی اص آب ٍلشم ٍ تِ هذت  ّا دس اثش تواع تا ولشاگشچـن

 دلیمِ ؿؼتِ ؿًَذ.  15حذالل 

 سازَای شیمیایی استفادٌ کىید. َرگس سعی وکىید از خىثی 

ّا تاص ًگِ داؿتِ ؿًَذ تا اطویٌاى حاكل ؿَد وِ تواع تا آب دس توام تایذ دس حیي اًدام ایي ؿؼتـَ پله

تش وؼة ّای پضؿىی تایذ ّشچِ ػشیغّا اًدام گشفتِ اػت. ووهّا ٍ پلهشػی چـنّای لاتل دػتتافت

ی دیگش دلیمِ 15ّا تایذ تِ هذت ّایی تِ ػشػت دس دػتشع ًثَدًذ، ؿؼتـَی چـنؿًَذ. اگش چٌیي ووه

هدشب ی دٌّذُاداهِ یاتذ ٍ ّیچ چیض تِ خض آب ًثایذ دس ؿؼتـَ تىاس گشفتِ ؿَد هگش ایٌىِ تَػط یه اسائِ

 ّای تْذاؿتی تدَیض ؿَدهشالثت


