
 
 

 خدمات بهداشتی درمانی جهرمودانشگاه علوم پزشکی 

 بهبود کیفیت  - مرکز آموزشی درمانی پیمانیه

 

 عنوان دستورالعمل : 

  احیای قلبی و ریوی 
 

 IN-CT-15کد: 

 11/8/59: ابالغتاریخ 

 یکسال بعد: بازنگری تاریخ

 2یک از  تعداد صفحه:

 بالینیکلیه بخشهای :   دامنه )محدوده(

 

 چک لیست و نظارت: ابزار و روش پایش

 تعریف :  
احیاء قلبی ریوی اقداماتی حیات بخش است که به منظور برقراری گردش خون و تهویه ریوی در زمان مناسب برای بیمار دچار ایست قلبی 

 تنفسی انجام می شود. 

 روش اجرایی: 
 در اختیارشان قرار می گیرد.برنامه کد احیا به صورت ماهانه  از جمله بخش اورژانسکلیه بخش های درمانی ـ 1

 در بخش اورژانس در هر شیفت یک نفر مسئول اتاق احیاء می باشد.-2

ـ سوپروایزر حاضر، در ابتدای هر شیفت حضور کلیه اعضای گروه کد احیا را کنترل کرده و در صورت نیاز همان ابتدای شـیفت اعضـا را   2

 غییرات مربوط به کد احیا را اعمال می کند. جایگزین نموده و ت

 ـ تعداد نفرات برنامه کد احیاء با جانشین ، برای مواردی که بیش از یک مورد احیا در یک شیفت باشد تعیین می شود. 3

رد اتاق احیا وارد کـرده،  در ابتدای هر شیفت اعضای گروه کد احیا را از برنامه ماهانه نصب شده در برد اعالنات، در ب ـ مسئول اتاق احیاء4

و پرسـتار   Bو  Cوظایف را مشخص و به اطالع اعضای کد می رساند. متخصص طب اورژانـس مسـئول اینتوباسـیون، دو پرسـتار مسـئول      

 مسئول مراقبت بیمار مسئول تزریق داروهای مورد نیاز می باشد. 

کمبودها را برطرف و نقایص را به سـوپروایزر  حیا را کنترل کرده،و ترالی های ادر ابتدای هر شیفت تجهیزات  CPRـ پرستار مسئول چک 9

 جهت پیگیری اطالع می دهد. 

 ماه ماقبل انقضاء را تعویض می کند.  6داروهای یا را طبق برنامه ماهانه کنترل و تاریخ داروهای ترالی احـ پرستار 6

است که بـه عنـوان اراخـوان     و ایستگاه پرستاری و همچنین مرکز تلفن  احیا در اتاق CPRـ شناسه کد احیا بخش اورژانس زنگ اخبار   7

 احیا برای پرسنل تعریف شده است. 

ـ کلیه اعضا گروه احیا بالااصله پس از اعالم کد بر بالین بیمار در اتاق احیا حاضر شده و عملیـات احیـا را طبـق پروتکـل و بـا رهبـری       8

 متخصص طب اورژانس انجام می دهند. 

 ئول گروه احیا و هدایت کننده عملیات احیا پزشک متخصص طب اورژانس می باشد که تیم احیا را سامان دهی می کند. ـ مس5

 ـ مسئولیت ختم عملیات احیا بر عهده متخصص طب اورژانس است. 11

یعاً به اطالع ایزر اورژانس سرـ در مواردی مورد نیاز جهت لزوم حضور متخصصان رشته های دیگر، ضمن انجام پروسه احیا، توسط سوپرو11

 پزشک مربوطه اطالع داده می شود.  مرکز تلفن و 

و متخصص مقیم اطفـال   مرکز تلفنـ در موارد احیاء نوزادان و اطفال ضمن انجام پروسه احیا، توسط سوپروایزر اورژانس سریعاً به اطالع  12

 اطالع داده می شود. 

 بخش اورژانس ثبت می شود.  سوپروایزر مواق در داتر گزارش ـ کلیه موارد احیا اعم از مواق و نا13

زمان اعالم کد، زمان شروع عملیات احیا، مدت زمان احیا، زمان حضور اعضای کد احیا بـا مهـر و امضـای اعضـا،     ـ سوپروایزر اورژانس 14

یا قلبی ریوی که در دو نسخه هسـتند بـه طـور    وضعیت بالینی ارد احیا شونده، زمان ختم احیا و کمبودها را در ارم نظارت بر عملکرد اح

 کامل ثبت کرده یک نسخه به داتر پرستاری ارسال و نسخه دیگر در پرونده بیمار نگهداری می شود. 

پیشراته برای پزشکان و پرسـتاران مـی    CPRبیمارستان و داتر پرستاری اقدام به برنامه ریزی برای برگزاری دوره آموزشی  ـ ریاست   19

 نماید.

 پایه برای سایر کارکنان می نماید. CPRـ 16



ـ مدیریت بیمارستان و داتر پرستاری اقدام به برنامه ریزی برای برگزاری دوره ای آموزش کار با تجهیزات تخصصی مورد نیاز در احیـا    17

 برای کلیه پزشکان و پرستاران می کند. 

 

 درمانی در بخشهای (21چیدمان و شرح وظایف اعضای تیم احیاء )کد 

 

تچیدمان بر اساس مسئولی ردیف  مسئولیت ها اعضای تیم احیا 

1  

 رهبر تیم
نرهبر تیم ، مسئول اولویت بندی مراحل احیاء و انجام دایبریالسیو  ICUپزشک  

2 (C)  پرستار 

 CCUبخش 

 برای مسئولیت ماساژ قلبی و برقراری گردش خون

3 A&B 

 

 

یتکنسین بیهوش  

به همراه ارد 

55در کد  2شماره  

 (.Airway & Breathingبرای مسئولیت برقراری راه هوایی و تنفس )

4 D 

 

سرپرستار 

یااینچارج بخش 

 مربوطه

 (.Drugs & Fluidsبرای گراتن خط وریدی، و استفاده از داروها )

5 

 

رایط و چیدمان تیم در ابتدای هر شیفت با اولویت برنامه احیا و بر اساس ش سوپروایزر هماهنگ کننده تیم

یم، حضور پرسنل، چیدمان جدید. هماهنگی بین پرسنل بخش و اعضای ت

بوط. مستند سازی و تهیه گزارش از ارآیند احیا جهت ارائه به مسئوین مر  

 

 

 : منابع/ مراجع

 2119آمریکا ـ دستورالعمل احیای قلبی ریوی انجمن قلب 1

 ـ دستورالعمل ابالغی احیاء قلبی ریوی وزارت بهداشت  2
 : مستندات مرتبط

 نام وسمت تهیه کننده/ تهیه کنندگان:

 مدیربهبودکیفیت -سهیال سامانی جهرمی

 مدیرداتر پرستاری -مریم عدنانی

 سوپروایزر آموزشی-میترا صادقی

 سرپرستار بخش اورژانس-مریم پناهنده

 سوپروایزربالینی و اورژانس-میرشکالیااسانه 

 نام و سمت تأیید کننده: 

 مدیربیمارستان-عبدالعظیم جوکار

 دکتر مهدی اسدی متخصص طب اورژانس

 نام و سمت تصویب کننده: 

 

 دکتر قهرمان بمانا

 

   


