
 

 (CPCR) راهنمای تکمیل فرم ثبت گزارش عملیات احیا 

 

در دو  احیاعملیات بار انجام در هر ، الزامي است اين فرم. مي باشد "(CPCR) احیافرم ثبت گزارش عملیات "به نام  احیاثبت و مستندسازي فرآيند فرم 

 . گرددمي بايگاني  دفتر پرستاري درضمیمه پرونده بیمار و نسخه دوم  اصل آن نسخه، شود تكمیلنسخه 

بدیهي است مسئولیت   .تکمیل مي شود و پس از تایید خاتمه عملیات احیا احیاول تیم ئپزشك مستوسط  ،(CPCR)فرم ثبت گزارش عملیات احیا : توجه

 .احیا مي باشدعهده پزشك مسئول تیم  پاسخگویي در خصوص آن نیز بر

 

 .به اندازه گیري قد و وزن و ثبت دقیق آن ها نبوده، و ثبت قد و وزن تخمیني کفايت مي کند در اين قسمت نیاز: کته مهم در تکمیل کادر مخصوص کودکانن -

مرتبط باشند، مانند پر فشاري خون، ( ايست قلبي تنفسي)که بطور مستقیم يا غیرمستقیم به تابلوي بالیني حال حاضر بیمار  است بیماري هاييمنظور : بیماری های زمینه ای قبلي -

 ....ديابت، بیماري قلبي عروقي و 

  .محسوب مي شود "در حضور شاهد"، باشداتفاق افتاده  کادر درمانيتنفسي در حضور  -در صورتي که ايست قلبي: در حضور شاهد -

  .تنفسي بیمار شده است -بیماري اولیه احتمالي که موجب ايست قلبي: تشخیص اولیه -

  .تنفسي بیمار است -قطع عامل ايست قلبيبیماري زمینه اي که بطور : تشخیص نهایي -

ثبت  "نامشخص"کلمه  در هر مرحله تشخیص داده نشود،حدس بالیني پزشک مسؤول تیم احیا مد نظر است و در صورتي که  ،تشخیص ها از بديهي است جهت ثبت هر يک: توجه

 .مي گردد

 

 :اقدامات انجام شده
 

BLS: 

درماني تا قبل از حضور  مرکزدر  به طور مثال در صحنه حادثه يا حتي)احیاي پیشرفته  بدونفقط در صورتي تكمیل گردد که عملیات احیاي پايه توسط اعضاي تیم احیا و اين بخش از فرم 

 .انجام شده باشد( تیم احیاي مرکز

و اقدام انجام شده براي رفع انسداد احتمالي شامل استفاده از  ،تنفسي -باز يا بسته بودن مسیر راه هوايي در حین ايست قلبيشرح وضعیت  :وضعیت راه هوایي در معاینه اولیه -

 .مي باشد Nasal Airwayو  Oral Airwayمانورهاي راه هوايي يا وسايلي مانند 

 .مي باشد (BMV)با ماسک و بگ و يا  ماسکدهان به ، دهان به دهان و بیني، دهان به دهاناقداماتي شامل تنفس  :تنفس -

 .، استفاده از آن را ذکر نمايیددستگاه دفیبريالتور خودکار خارجيصورت استفاده ازدر  :AEDاستفاده از  -

 

ACLS: 

 .نموده ايداز کدامیک از وسايل راه هوايي پیشرفته استفاده  نمايیدمشخص  در اين قسمت بايد :راه هوایي روش مراقبت از .1

 .مانیتورينگ قلبي مشاهده مي شودمحض آغاز ه عبارتست از اولین ريتم قلبي که ب :مشاهده شدهقلبي اولین ریتم  .2

د، گردو در نهايت ريتم هاي قابل شوك دادن با انجام دفیبريالسیون اصالح  شودانجام  -طبق دستورالعمل احیا - در صورتي که تمامي اقدامات :پاسخ نهایي به دفیبریالسیون .3

 . شودمنظور ( خیر)و در غیر اينصورت پاسخ ( بلي)پاسخ 

 .عبارتست از مواردي که ريتم مشاهده شده در مانیتور بیمار در حین عملیات احیا تغییر نموده و درماني براي آن صورت گرفته باشد: حین عملیات احیا قلبيریتم تغییر  .4

 .منظور وجود راه وريدي در هنگام ارست قلبي تنفسي است: راه وریدی .5

 .ذکر گردداستفاده  ، دوز و تعداد دفعاتمصرفيداروهاي  نام قسمتدر اين : داروها .6

نوع پیس  ،"بلي"پاسخ  صورت ذکردر همچنین الزم است . منظور شود "خیر"و در غیر اينصورت پاسخ  "بلي"در صورت تعبیه پیس میكر موقت پاسخ : پیس میکر موقتنیاز به  .7

 .نیز مشخص شود "خارجي"يا  "داخلي"میكر موقت 

 

  :گزارش عمليات احيا

 .استCPCR در اين نوبت  احیاتا خاتمه عملیات ( BLS)از لحظه شروع اقدامات پايه از مدت عملیات احیا، منظور : احیامدت عملیات  -

 .داراي گردش خون خودبخودي باشددقیقه  02 بمدت حداقل ، بیمارانجام عملیات احیاشامل مواردي است که پس از : احیای موفقمنظور از  -

 


