
 

 اإلنعاش القلبً الرئوي

Cardio-Pulmonary Resuscitation CPR 

 م. د. رنا ابراهٌم رعٌدي

تشرٌن األول  12فً  AHAأكدت التوصٌات التً نشرتها الجمعٌة األمٌرٌكٌة ألمراض الملب 

، على ضرورة بدء اإلنعاش الملبً الرئوي أسرع ما ٌمكن. ولد نوهت على بعض التعدٌالت 1212

 فً بروتوكوالت اإلنعاش األساسً والمتمدم.

 Basic Life Support (BLS)دعم الحٌاة األساسً  

 ٌجب ترتٌب األولوٌات فً تدبٌر دعم الحٌاة األساسً كما ٌلً

 .مرٌض والطبٌبالمكان لل سالمة تمٌٌم:  DANGERالخطر   .1

، ٌجلس الطبٌب على ركبتٌه وٌموم بهز كتفً لوعً ٌتم بسرعة تمٌٌم ا: Response  االستجابة .2

: افتح عٌنٌن. إذا لم أمراً مثل ٌهذا حصل معن؟ هل أنت بخٌر؟ أو ٌعطمثال ما هٌسأل المرٌض و

 .ًغٌر واعفٌشخص بأنه ٌستجب 

  Shout for helpطلب المساعدة  .3

من  ًغٌر واع رٌضن طرٌك الهواء حر، إذا كان المأ التأكد: Airway  الطرٌق الهوائً .4

عند مناورة رفع الذلن وإمالة الرأس ) ، وٌجب إجراءمسدودالطرٌك الهوائً المحتمل أن ٌكون 

 .(الشن بوجود أذٌة فً العمود الرلبً ال نموم بهذه المناورة وإنما نكتفً برفع الفن السفلً

 ,Look, Listen) ٌتنفس بشكل طبٌعً ٌمٌّم ب: مرٌضللتأكد أن ال: Breathingالتنفس    .5

Feel)  حركات جدار الصدر،  النظر إلى أي

اإلصغاء ألصوات التنفس، والشعور بحرارة 

وٌمٌم التنفس من حٌث عدد . هواء زفٌر المرٌض

المرات، العمك، والسهولة. ٌجب أال تزٌد مدة هذا 

ثوان. تولف التنفس ٌتبعه تولف  22التمٌٌم عن 

( وبالتالً ٌجب البدء cardiac arrestالملب)

بحال غٌاب الوعً باإلنعاش الملبً الرئوي 

 وتولف التفس أو وجود تنفس احتضاري )شهمات متمطعة(.

فً حال انتشار األوبئة نموم بتحري التنفس بالنظر فمط إلى حركات جدار الصدر، وال مالحظة: 

 من وجه المرٌض مع االلتزام بالحماٌة الشخصٌة ما أمكن.نمترب كثٌراً 

طلب سٌارة ٌجب : CPR (cardiopulmonary resuscitation) اإلنعاش القلبً الرئوي  .6

 شخص آخر غٌر الطبٌب إن وجد. أن ٌتم االتصال من لبل اإلسعاف عن طرٌك الهاتف وٌفضل 



 

 :(C A B)للتمسٌد ثم إجراء التنفس االصطناعً CPRاألولوٌة فً 

1. Compression 

2. Airway 

3. Breathing 

 :CPRإجراء الـ 

 الطبٌب عركٌٌوضع المرٌض على سطح صلب، ثم  (1

وضع ٌتم عند مستوى صدره.  رٌضبجانب الم

)فً  رٌضفً مركز صدر الم طبٌبكعب ٌد ال

النصف السفلً من جسم عظم المص عند نمطة 

تماطع الخط الواصل بٌن حلمتً الثدي مع الخط 

 . العمودي الناصف للمص(

األولى وتشبن مع ٌوضع كعب الٌد األخرى فوق  (2

 بعضها، بعٌداً عن األضالع.

، الذراعان مستمٌمان، وٌطبك الضغط لألسفل عمودٌاً حتى ٌنخفض رٌضاالنحناء فوق الم (3

سم. إزالة الضغط دون تحرٌن الٌدٌن من مكانها للسماح للصدر  6 – 5الصدر بمدر 

  بالعودة لبل إعطاء الضغطة التالٌة.

ضغطة/ دلٌمة، وزمن الضغط  212 - 222  دلوبمعمرة متتالٌة  02صدر ضغط ال (4

 وتحرٌره متعادل.

تحرٌر الطرٌك الهوائً بمناورة رفع الذلن: توضع ٌد على الجبهة وإصبعٌن من الٌد  (5

بالسبابة لألسفل وٌمسن األنف  رٌضمٌة للذلن. تدفع الٌد جبهة الماألخرى تحت الحافة العظ

 .رٌضواإلبهام لفتح فم الم

بشكل جٌد وٌنفخ فٌه حتى ٌرتفع  المرٌضنفس عمٌك وٌضع شفتٌه حول فم  طبٌبٌأخذ ال (6

 الصدر. زمن التنفس الواحد هو ثانٌة واحدة.

صحة النفس  االستمرار بوضعٌة الرأس والنظر لرؤٌة الصدر ٌنخفض وهذا ٌؤكد (7

 5أكثر من  كامالً  ، وٌجب أال ٌستغرق زمن التنفسنفس آخر رٌضاإلسعافً، ٌعطى الم

 ثوان.

أي  رٌضوصول المساعدة، أو أن ٌبدي المضغطة تتبع بنفسٌن حتى  02ات إكمال دور (8

أو  عالمة الستعادة الوعً كالسعال، فتح العٌنٌن، حركات هادفة، بدء التنفس الطبٌعً،

 0-1ٌب آخر وجب التبدٌل كل وفً حال وجود طب وعدم لدرته على المتابعة. طبٌبإنهان ال

  دلائك، دون تأخٌر أثناء التبدٌل.

ٌمكن استخدامه :  Automated External Defibrillator (AED) ل الرجفان اآللً مزٌ .7

 وبأسرع ما ٌمكن.اضطراب النظم المابل للصدم بأمان بٌد المسعفٌن المتدربٌن أو األطباء لتدبٌر 



 

 

  : مالحظات

ٌمكن االكتفاء بالتمسٌد دون إجراء التنفس االصطناعً عند عدم تدرب الطبٌب على  .2

 ، أو عدم رغبته بإإلجراء، أو عند الشن بوجود مرض معدي.إجرائه

إذا لم ٌرتفع الصدر بالتنفس االصطناعً وجب تفحص فم المرٌض وإزالة أي جسم  .1

ساد للطرٌك الهوائً إن وجد، وإال نموم بالتحمك من كفاٌة مناورة إمالة الرأس ورفع 

 الذلن.

 1212أوصت الجمعٌة األمٌرٌكٌة ألمراض الملب  CPRللحفاظ على جودة إنجاز  .0

. لتحسٌن التولٌت الحمٌمً باستخدام أجهزة سمعٌة بصرٌة مساعدة أثناء اإلجراء

 والممصود بالجودة ماٌلً:

  د، والسماح بعودة الصدر 212- 222سم على األلل وبمعدل 5الضغط بعمك /

 بشكل كامل.

 .إنماص فترة التولف عن الضغط ما أمكن 

  التهوٌة الزائدة.تجنب 

 .تبدٌل الطبٌب المسعف كل دلٌمتٌن أو حالما شعر بالتعب 

 ً1:  02فاتباع دورات  )تنبٌب( إذا لم ٌتم تدبٌر الطرٌك الهوائ. 

 .استخدام موجات الكابنوغراف 

  إذا كانPETCO2  منخفضاً أو ٌتنالص ٌجب إعادة تمٌٌم جودة الـCPR. 

 Advanced Cardiovascular Life support (ACLS)الدعم الحٌاتً المتقدم 

فً المشفى وعند وجود كادر متدرب حٌث ٌتم العمل الشكل المرافك كٌفٌة تدبٌر تولف الملب  ٌوضح

 .1212من لبل فرٌك متخصص، وحسب تعدٌالت الجمعٌة األمٌرٌكٌة ألمراض الملب 

 (cuffed endotrachealٌجب إجراء التنبٌب الرغامً بأنبوب ذو ردن تدبٌر الطرٌق الهوائً: 

tube(وبأسرع ما ٌمكن وٌفضل استخدم المنظار الحنجري المزود بتصوٌر الفٌدٌو )Video 

Laryngoscope أثناء األوبئة. كما ٌجب اختٌار الطبٌب األكثر خبرة لمحاولة النجاح بالتنبٌب من )

ن تطبٌك المناع المرة األولى. إذا لم ٌتوفر خبٌر إلنجاز التنبٌب، أو لسبب صعوبة التنبٌب، ٌمك

 ( لسهولة إدخاله. Laryngeal maskالحنجري )

مل/كغ من 7مرات/د. وحجم جاري  22االصطناعً بمعدل  ٌتم وصل المرٌض إلى جهاز التنفس

 %.222وزن المرٌض. و أكسجٌن 

 



 

 

 



 

 مالحظة:

باستخدام  ETCO2أهمٌة مرالبة تؤكد التوصٌات الحدٌثة للجمعٌة األمٌرٌكٌة ألمراض الملب 

ٌدل على فشل  ئبمًملم ز 22الكابنوغراف، للتأكد من جودة اإلنعاش، فانخفاض لٌمته دون 

كما أن عودة موجة الضغط العفوي.  ملم ز ٌدل على عودة الدوران 02مته <اإلنعاش، وارتفاع لٌ

ً )إضافة  الشرٌانً أثناء مرالبة الضغط بالطرٌك الباضع، ٌدل على عودة الدوران العفوي أٌضا

 .للنبض والضغط بالطرٌك غٌر الباضع(

وصل المساري  ٌتم: Defibrillator and ECGالصدمة )مزٌل الرجفان( وتخطٌط القلب جهاز 

 لمعرفة النظم الملبً، وٌجب عدم تأخٌر إجراء الصدمات عند وجود نظم للبً لابل للصدم.

o :ًالنظم القلبً القابل للصدم الكهربائ 

o ًالرجفان البطٌن   Ventricular Fibrillation  VF 

o التسرع البطٌنً عدٌم النبض  Pulseless Ventricular Tachycardia  PVT 

o :ًالنظم القلبً الغٌر قابل للصدم الكهربائ 

o   الالإنمباضAsystole 

o  النشاط الكهربائً عدٌم النبضPulseless Electrical Activity  PEA 

 عالج النظم القلبً القابل للصدم:

المبضة بأسرع ما ٌمكن وبعد التأكد من النظم، ٌتم وضع لبضات الصادم فً مكانها الصحٌح: 

ً تحت الترلوةالٌمنى الحافة المصٌة العلوٌة األولى فً  ، والمبضة األخرى  مركزها وحشً  تماما

. ٌجب التأكد من عدم 6 -5المسافة الوربٌة  ،لمة الملب على الخط اإلبطً األمامً أو المتوسط

 مالمسة أحداً من الفرٌك الطبً للمرٌض لحظة الصدم.

ً الصدمة التالٌة  الصادم جول من أجل 122 – 212استخدام  طاقة الصادم: ثنائً الطور، ودائما

تكون مساوٌة أو أكبر من األولى. وعند استخدام أحادي الطور 

 جول. 062تكون الشدة المطبمة هً 

والتمسٌد لمدة دلٌمتٌن، وتأمٌن ة للتهوٌة ٌتم إعطاء الصدمة ثم العود

خط ورٌدي ثم ٌتم إعادة التمٌٌم، فإذا عاد الدوران العفوي للمرٌض 

 ننتمل لمرحلة العناٌة بعد تولف الملب.

إذا لم ٌعود الدوران العفوي ننظر للنظم فإذا كان غٌر لابل للصدم 

نذهب لعالج النظم غٌر المابل للصدم كما سنذكره الحماً، أما إذا 

لابالً للصدم فنموم بإجراء صدمة كهربائٌة ثم االستمرار بالتمسٌد والتهوٌة لمدة دلٌمتٌن، إضافةً كان 

 دلائك، مع مرالبة الكابنوغراف. 5-0إلعطاء األدرٌنالٌن كل 



 

إذا لم ٌعود الدوران العفوي ننظر للنظم فإذا كان غٌر لابل للصدم نذهب لعالج النظم غٌر المابل 

لابالً للصدم فنموم بإجراء صدمة كهربائٌة ثم االستمرار بالتمسٌد والتهوٌة لمدة  للصدم، أما إذا كان

 دلٌمتٌن، إضافةً إلعطاء األمٌودارون أو اللٌدوكائٌن مع معالجة األسباب المابلة للمعالجة.

 فً حال الفشل نعود للصدم ثم التمسٌد والتهوٌة واألدرٌنالٌن، ومتابعة الخوارزمٌة.

 : بً غٌر القابل للصدمعالج النظم القل

بعدم التأخٌر فً إعطاء األدرٌنالٌن فً كل من  .1212توصً الجمعٌة األمٌرٌكٌة ألمراض الملب 

 النظم المابل للصدم)بعد فشل المحاوالت األولى(، وغٌر المابل للصدم أسرع ما ٌمكن.

 5-0مغ أدرٌنالٌن )كل 2بالتمسٌد والتهوٌة لمدة دلٌمتٌن وتأمٌن خط ورٌدي لحمن  فٌجب البدء فوراً 

 د(، مع مرالبة الكابنوغراف. فإذا تحول النظم لـ)لابل للصدم( ننتمل لخوارزمٌة النظم المابل للصدم.

ً غٌر لابل للصدم فنموم باالستمرار بالتمسٌد والتهوٌة مع عالج األسباب المابلة  أما إن بمً نظما

 لخوارزمٌة النظم المابل للصدم.للمعاكسة، فإذا تحول النظم لـ)لابل للصدم( ننتمل 

أما إن بمً غٌر لابل للصدم فنموم باالستمرار بالتمسٌد والتهوٌة مع األدرٌنالٌن حتى ٌعود لنظم لابل 

 دلٌمة على بدء اإلنعاش. 02للصدم، أو نعلن وفاة المرٌض بعد مرور 

أفضلٌة الخط  للجمعٌة األمٌرٌكٌة ألمراض الملب تؤكد عل 1212 التوصٌاتتأمٌن خط ورٌدي: 

( الذي ٌستخدم فً Intraosseous  IO ( على الحمن داخل العظم )Intravenous  IVالورٌدي)

حال فشل تأمٌن الخط الورٌدي. وهو ضروري لحمن األدوٌة، تسرٌب السوائل والدم، وإرسال 

 عٌنات للفحص الضروري لإلنعاش )زمرة دموٌة، شوارد دم، تعداد وصٌغة...(

 اإلنعاشالتوقف عن 

 (return of spontaneous circulation ROSC)عودة الدوران الطبٌعً  .2

 دلٌمة من استمرار نظم غٌر لابل للصدم 02مرور بعد  .1

 حاالت خاصة من خطر على الفرٌك الطبً أو إنهاكه.  .0

 أسباب توقف القلب القابلة للمعاكسة والعالج على طاولة اإلنعاش: 

 .T 5، و H 5لسمت لسهولة الحفظ لـ

 Hypovolemia  نمص الحجم داخل األوعٌة 

 Hypoxia  نمص األكسجة 

 Hydrogen ions (acidosis)   الحماض 

 Hypo-/ Hyperkalemia  نمص أو زٌادة البوتاسٌوم 



 

 Hypothermia  انخفاض الحرارة 

 Tension pneumothorax الرٌح الصدرٌة الضاغطة 

 Tamponade, cardiac  انصباب التامور 

 Toxins  مومالس 

 Thrombosis, pulmonary  الصمة الرئوٌة 

 Thrombosis, coronary خثار األوعٌة اإلكلٌلٌة 

بضرورة وجود تمٌٌمات متعددة للمرٌض إلعادة  1212أوصت الجمعٌة األمٌرٌكٌة ألمراض الملب 

باإلضافة  التأهٌل ومعالجات سرٌرٌة، عصبٌة، للبٌة وعائٌة، ومعرفٌة لبل التخرٌج من المشفى.

 لتمٌٌم حاالت الملك، االكتئاب، الشدة ما بعد الرض، والتعب التً تصٌب الفرٌك الطبً.

 


