
عملیات حیات بخشی مغروق در شرایط شیوع ویروس کرونا

مغروق غیرهوشیار به وسیلة منجی غریق از آب بیرون آورده می شود

اطالعات تکمیلی

تنفس دهان به دهان در آب نباید انجام شود!

- تماس با فوریتهای پزشکی
- پوشیدن تجهیزات محافظتی شخصی توسط

    منجی غریق)1( 
- استفاده از تجهیزات تنفسی

ارزیابی وضعیت تنفس)2( آیا فرد نفس می کشد؟

آیا این یک موقعیت احیا با ریسک 
پایین است؟

آیا فرد یک کودک است؟

آیا فرد آموزش دیده ای از بستگان تمایل 
به انجام تنفس دهان به دهان دارد؟

خیلی مهم!
برای اجرای صحیح این الگو، فدراسیون یا سازمان های 

مربوطه باید متن کامل توصیه ها را مظالعه و درک کرده باشند 
انجام عملیات احیا فقط با ماساژ قلبی به همراه استفاده )که از طریق بارکد قابل دسترسی می باشد(.

از دستگاه شوک خارجی قلب

انجام عملیات احیای قلبی- تنفسی به همراه استفاده 
از دستگاه شوک خارجی قلب

با روش ایمن تنفسی)4(

ارزیابی سطح ریسک احیا)3(

ارزیابی از نظر نیاز به 
کمک های اولیه و درمان

تحت نظر گرفتن تا زمانی که 
فوریتهای پزشکی برسد

بله

بله

بله

خیر

خیر

خیر

خیر

بله

)1( حداقل تجهیزات محافظتی شخصی مورد نیاز
- دستکش

- ماسک صورت همراه با محافظ چشم

)2( ارزیابی وضعیت تنفس
- بدون نزدیک شدن بررسی کنید که آیا قفسة سینه 

   تکان می خورد یا عالمتی از نفس کشیدن وجود دارد.
- گونة خود را برای حس کردن تنفس نزدیک دهان مغروق 

    نگیرید.

)3( احیا با ریسک پایین
- تجهیزات محافظتی شخصی در دسترس است.

- روش ایمن تنفسی می تواند انجام شود و 
   حداقل یکی از موارد زیر:

- روند غربالگری و تسهیالت.
- شیوع کم بیماری در سطح محلی.

- منجی غریق با ریسک پایین )جوان و سالم(.

)4( روش ایمن تنفسی به ترتیب اولویت
- 2 عدد ماسک تنفسی منجی غریق با فیلتر ِهپا.

-  اگر یک ماسک تنفسی داشته باشیم، تنفس از دهان 
    منجی غریق به ماسکی )با فیلتر ِهپا و  بند سر( که به مغروق 

    وصل شده داده می شود. 
- در صورت نبود ماسک، تنها از اکسیژن کمکی برای مغروق  

    استفاده می شود.

مراقبتهای پس از احیا
- دستها را با آب و صابون و یا ضدعفونی کنندة الکلی بشویید.

- تجهیزات را ضدعفونی و یا دور بریزید.


