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 تشکر  و تقدیر

 شکر شایان نثار ایزد منان که توفیق را رفیق راهم ساخت تا این پایان نامه را به پایان برسانم. 

استاد راهنماي گرانقدر اینجانب که در کلیه مراحل انجام این  اعیل فرزانهاسمبدین وسیله از جناب آقاي دکتر 
 پایان نامه همواره از راهنمایی ها و نظرات ارزنده خود مرا بهره مند نمود تشکر و قدردانی می نمایم. 

که زحمت مشاوره این رساله را  بهزاد باباپور و جناب آقاي دکتر فیروز امانید گرامی جناب آقاي دکتر تیااز اس
 متقبل شدند تشکر و قدردانی می نمایم. 

از پدر و مادر عزیز و مهربانم که در سختی ها و دشواري هاي زندگی همواره یاوري دلسوز و فداکار و پشتیبانی 
 نمایم.  ام برسم، تقدیر و تشکر میمحکم و مطمئن برایم بودند تا من به جایگاهی که اکنون در آن ایستاده

اند و هستند و ام بودهکه همواره مایه شادي و دلگرمی مهدي محمدیان و ممتاز محمدیانخواهر عزیزم، و از برادر 
 یاریگر من در این امر مهم بودند تشکر و قدردانی می نمایم . 

یدزاده، دکتر محدثه دکتر مریم وفاپور، دکتر ویدا مج، دکتر نازیال رهنما، زندهژاله روحاز دوستان عزیزم دکتر 
تمامی دوستانی که طی این سالیان دراز خاطرات و دکتر آذین غریبی و و اسماعیل نژاد، دکتر سحر بکروي 

لحظات به یاد ماندنی را در کنار هم و در دفتر خاطراتمان ثبت کردیم و همواره یاریگر من بودند تقدیر و تشکر 
 می نمایم. 

 اند.انی که به نوعی مرا در به انجام رساندن این مهم یاري نمودهو با تشکر خالصانه خدمت همه کس
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 چکیده

مجموعه اقدامات اساسی به منظور نجات بیماران مبتال به ایست قلبی تنفسی است که  CPR :مقدمه

نتیجه و نقش مهمی دارد ها مرگ درصد 25در جلوگیري از  CPR. گیردمی توسط افراد ماهر صورت

هدف از مطالعه حاضر سنجش میزان موفقیت احیاي  .بیمار به حیات است کاملبازگشت آن  ایده آل

 .بود 1392اردبیل طی سال ) ره( در اورژانس بیمارستان امام خمینیآن  ریوي و عوامل مرتبط باقلبی 

کوتاهی پس از ي بدو ورود یا در فاصله که خارج از بیمارستان یا در بیمارانیي کلیه :هامواد و روش

با  CPRي بین موفقیت رابطه. شدند وارد مطالعه، بودند ورود به اورژانس دچار ایست قلبی تنفسی شده

بازگشت  CPRمالك موفق بودن . مورد بررسی قرار گرفت ...و، جنس، سنمربوطه مثل هاي متغیر

 حیاتی عالیم ثبت و احیا تیم مسئول توسط مراتب این تایید وبخودي قلب و ریه  تنفس و حرکت خود

 .بود سوپروایزر توسط

 9/35نفر ( 78و  مرد) درصد 1/64نفر ( 139که  قرار گرفتندمورد بررسی نفر  217در مجموع : هایافته

 75-60ي سنی بیشترین فراوانی مربوط به بازهسال و  99/61میانگین سن بیماران . بودند زن) درصد

 CPRمیزان موفقیت مابین . بود موفقیت آمیز انجام شده هايCPRاز  درصد 29. ) بوددرصد 6/34سال (

رابطه  CPRنیاز پیدا کردن به  و بیمار مراجعه بین زمان مدتو ، تجهیزاتکاربرد ، جنسیت، با سن

 و نوع داروي بکار رفته، CPRمدت زمان انجام با  CPRدار وجود نداشت ولی بین میزان موفقیت معنی

 .دار وجود داشترابطه معنی
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 29 خمینی امام بیمارستان اورژانس درنتایج پژوهش نشان داد که میزان موفقیت احیاء  :یريگنتیجه

با  CPRبین میزان موفقیت ما، همچنین .است و جهان ایران نقاط سایر مشابه حدودي تابود که  درصد

 تیم وجود رسدبه نظر میدار وجود داشت. و نوع داروي بکار رفته رابطه معنی، CPRمدت زمان انجام 

 عوامل ترینمهمجزو ، هااستفاده درست از دارو و CPRتر انجام طوالنی و بیمارستان در احیا تخصصی

 .باشندمی بیمارستانی داخل احیا کارایی افزایش

 ناگهانی مرگ، تنفسی قلبی ایست، ریوي قلبی احیاي :کلیديهاي واژه
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 مقدمه -1-1

 که است فوري و سریع ايمداخله و پزشکی تاریخ دستاوردهايترین بزرگ از یکی ریوي -قلبی احیاي

 تعویق، است شده قلبی ایست دچار ناگهانی طور به که فردي در راآن  یا و کرده جلوگیري مرگ از

 قلبی ایست دچار بیماران در که است ايیافته سازمان اعمال شامل CPR یا ریوي قلبی احیاي. اندازدمی

 طور به تنفس و خون گردش هايدستگاه داشتن نگه فعال جهت است کوششی و شودمی انجام ریوي

 زمانی تا و شود تأمین بدن حیاتی هايدستگاه داشتن نگه زنده براي کافی اکسیژن که درحدي مصنوعی

 داراي اقدامات این. برگردد طبیعی حالت به خون گردش سیستم خودي به خود فیزیولوژیک فعالیت که

 . )9( باشد) میACLS( پیشرفته ریوي قلبی احیاي و) BLS( پایه حیاتی حمایت شامل که است جزء دو

 بیان مسئله -1-2

CPR  مجموعه اقدامات اساسی به منظور نجات بیماران مبتال به ایست قلبی تنفسی است که توسط افراد

هاي استاندارد، اصول علمیمواجهه با چنین مساله حادي بایستی براساس . گیردمی ماهر وآگاه صورت

این اقدامات بخصوص در بیمارانی . قانونی و نیروي انسانی برخوردار از صالحیت علمی و عملی باشد

  .)3-1( اهمیت دارداند که دچار مرگ ناگهانی شده

CPR  خارج از بیمارستان نقش مهمی داردهاي بخصوص مرگها مرگ درصد 25در جلوگیري از .

توسط اولین افراد حاضر در اند که دچار ایست قلبی شده ارزش احیاي بیمارانی رامطالعات مختلف 

احیاي قلبی ریوي توسط افراد ناظر قبل از رسیدن تیم احیا با ) 12(. ه اندصحنه به خوبی نشان داد

 باشند درمی حتی در کشورهایی که داراي خدمات اورژانسی پیشرفته. )13( افرایش میران بقا مرتبط است

یا اگر فعالیتی اند بیمارانجام نداده CPR شاهدان صحنه یا هیچ فعالیتی در راستاي، اکثر موارد ایست قلبی

 . )14(. از حد ایده آل دور بوده استآن  انجام شده غالبا کیفیت


