مقالةپژوهشي


















پرسنلفوریتهاي

بررسيمیزانآگاهي

روش :شین مطالعة ت صنیی  ،تحلیلن  -مقطعن در


پزشکياستانکرمانشاهازآخرین

شی ان کرمانشاه بنا حجن نم ننة  159نینر در ینال

دستورالعملهايCPR-2010درسال 1391


 1391شنجنننام شنننس .بنننا شیننن یاده شز اریشنننسامة

رضا پورميرزا کلهری ،1بيژن صبور ،2ارسالن نادریپور،3
افشين الماسی ،4عبدالرحمن پرنا ،،5اکبرآزادی،6
ژاله دزفولیمنش

7

 .1کارشننساا شرشننس ارینن ار  ،مربنن  ،عضنن هیننأت
علم دشنشگاه عل م ازشک کرمانشاه ،دشنشکسه ایرشازشک ،
گروه ف ریتها ازشک  ،کرمانشاه ،شیرشن.
 .2کارشننساا شرشننس ارینن ار  ،مربنن  ،عضنن هیننأت
علم دشنشگاه عل م ازشک کرمانشاه  ،دشنشکسه ایرشازشک ،
گروه ف ریتها ازشک  ،کرمانشاه ،شیرشن.
 .3کارشننساا شرشننس ارینن ار  ،مربنن  ،عضنن هیننأت
علم دشنشگاه عل م ازشک کرمانشاه  ،دشنشکسه ایرشازشک ،

محققیاخ ه دشده هنا جمنعآور شنس کنه دشده هنا
مذک ر دشرش روشی مح ش و ااینای ( )r=0/74بن د.
تحلی دشدهها با نرمشفزشر STATA-11و آزمن نهنا
نااارشم ر کروینکال -وشلنیس ،ین منن -وی سن و
ضریب همبس گ شیپیرمن شنجام شس)P> 0/05( .
یافتهها :طبق یاف هها به دیت آمسه ،میزشن آگناه
ارینننس ف رینننتهنننا ازشنننک شز آخنننرین
دین رشلعم هننا  19/5 CPRدرصننس عننال 78/6 ،
درصس خ ب و  1/9درصس م یط بن د .همبسن گ

آمار و شایسمی ل ژ  ،کرمانشاه ،شیرشن.
 .5ازشک عم م  ،رئیس مرکز ف ریتها ازشنک شین ان
کرمانشاه ،دشنشگاه عل م ازشک کرمانشاه ،کرمانشاه ،شیرشن.

دورة شحیا

ایشرف ه و یابقة نظارهگنر بن دن CPR

وج د نسششت .شما میزشن آگاه در اریسل که یابقة

 .6کارشساا اری ار  ،مرکز ف رینت هنا ازشنک شین ان

گذرشنننسن دورة  CPRاایننه و یننابقة شنجننام CPR

کرمانشاه ،دشنشگاه عل م ازشک کرمانشاه ،کرمانشاه ،شیرشن.

مس ق رش دشش سس بیش ر بن د .محن خنسمت ،مقطنع

 .7ن یسسسة مسئ ل :کارشساا شرشس میکروب شسای  ،گروه

تحصیل و نظارهگر ب دن  CPRنیز بر میزشن آگناه

علن م آزمایشننگاه دشنشننکسه ایرشازشننک دشنشننگاه علن م
ازشک کرمانشاه ،کرمانشاه ،شیرشن.
Email: zh_dezfooli@yahoo.com

دریافت91/8/1 :

اذیرش92/4/3 :

در برخن شز حیطننههننا عملیننات شحیننا مننر ر بن د
(.)P> 0/001
نتیجهگیري :ایشسداد م ش د در بنازآم ز ارینس


چکیده 

ف ریننتهننا ازشننک  ،آم ن زش  CPRبننر شینناا

مقدمه :مدن تنرین مدنارت ارینس ف رینت هنا

دی رشلعم یال  2010شنجام و بر آم زش تعبیه رشه

ازشک  ،شحیا قلب  -ری
آخرین تغییر شتالگ

( )CPRشیت و بایس شز

آن مطلع باشسس .شینن انهوه

ه شی حسجره شی کامب تی ب  ،شخ ام و عسم شروع
 ،CPRتزریق دشخ شین و شن و هیپن ترم شلقنای

با هسف تعیین مینزشن آگناه ارینس ف رینتهنا

تأکیس بیش ر ش د.

ازشک کرمانشاه شز آخرین دی رشلعم هنا CPR

کلمات کلیددي :شین ان کرمانشناه ،ف رینت هنا

 2010شنجام شسه شیت.

ازشک  ،عملیات شحیا قلب  -ری

.
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 .4کارشساا شرشس آمار زیس  ،دشنشنکسه بدسششنت ،گنروه

کار  ،رش ة تحصیل  ،مح خنسمت قبلن  ،گذرشننسن

 

گروه ف ریتها ازشک  ،کرمانشاه ،شیرشن.

آمار معس دشر بین میزشن آگاه با جنسس ،ینابقة

رضا ا رمیرزش کلدر  ،بیهن صب ر ،شریالن نادر ا ر ،شفشین شلمای  ،عبسشلرحمن ارنا ،شکبرآزشد  ،ژشله دزف ل مس


مقدمه 

یابس و به ط ر مجسد رین قلبن کس نرل شن د .در

یک شز مدن تنرین مدنارت هنا ارینس درمنان

صنن رت شینن یاده شز دینن گاههننا دفیبریالتنن ر

عملیات شحیا قلب  -ری

( 1)CPRشیت .شولین

خ دکار خارج  2بر شیناا برنامنة شنرکت هنا
بعنس شز دو دقیقنه دشده

کسگرة بینشلملل شحینا در  1973شینن روینه رش بنه

یازنسه ،شجازة کس رل رین

عس شن شقسشم الزم و نجات دهسسة زنسگ ضنرور

منن شنن د ( .)5در شحینننا جسینننس شینن یاده شز
3

دشنست و آم زش عم م آن رش در جدان ایشنسداد

ضربانیاز برش آی یسن ل ت صنیه نمن گنردد و

کننرد .در یننالهننا ،2000 ،1992 ،1985 ،1979

تأکیس بر تسشوم شحیا و دشرو درمان ص رت گرف نه

 2010 ، 2005و شز آن م قع تاکس ن برنامة عملیات

شیت ( .)3در شحیا مد ترین دشرو شا نیرین شینت،

شحیا م رد برری و شرتقا قرشر گرف ه شیت ( .)1در

ول گزشرشنات در من رد تنأ یر مثبنت شین یاده شز

دینننن رشلعم جسیننننس شحیننننا ،شینننن یاده شز

وشزواریین بعس شز شکست درمان با شا نینرین و

شلک روش ک ها شت ماتیک خارج جایگاه خاص

شلک روش ک وج د دشرد ( .)1رشه تج یز دشروهنا

ایننسش کننرده شیننت ( .)2در دینن رشلعم جسیننس

شحیننا ،وریننس شیننت شمننا روش تزریننق دشخنن

شحیا  2010بر فشار محک و یریع قیسة ییسه در

شی و شن به عس شن روشن رشیند در من شرد کنه

شب سش عملیات شحیا تأکیس شنسه شینت .شینن نن ع

شمکان دی یاب به ییاهرگها و ج د نسشرد کناربرد

مایاژحسشق بایس با یرعت  100بار در دقیقه برش

دشرد و نسبت به روش دشخن ترششنه برتنر دشرد

تمام قربانیان شنجام ش د .الزم شینت کنه انس شز

( .)2بعس شز ش بات م فقیتآمیز ب دن شحیا ،شین یاده
4
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مایاژ قلب نبایس م قف ش د .نسبت مایناژ قلنب

درجة یان گرشد در یک مقطنع زمنان  12تنا 24

درجریان عملیات شحیا به  30بنه 2

ینناع ه و گننرم کننردن مجننسد بعننس شز  24ینناعت

  

هر مایاژ ،قیسة ییسه بنه جنا خن د بنازگردد و

شز هیپ ترم شلقای

به تد یة ری

با درجنه حنرشرت  32تنا 34

در تمام یسین و در شمسشدگرشن غیرحرفهش مسیرد

ت صیه م ش د (.)6

یننا دو نیننره تغییننر ایننسش کننرده شیننت و فقننط در

در ت صیهها جسیس ،شحیا مادرشن باردشر ،تنسشبیر

شمسشدگرشن حرفه ش برش ک دکان نسنبت  15بنه 2

عم م شحیا به شضافة جابهجای رحن بنه ینمت

شیننت ( )3و بننرش نن زشدشن کم ننر شز یننکمنناه در

چنپ بنه مینزشن

بیماری ان شین نسبت  3به  1شیت ( .)4تنسیس در
تمام یسین بایس در مست ینک انینه دشده شن د و
باعننب بنناال آمننسن قیس نة یننیسه ش ن د و بایننس شز
هیپرون یالیی ن خن ددشر کنرد .در شلک روشن ک
درمان فقط یک بار ش ک ت صیه شسه شیت و بنه

چپ با خ شبانسن بیمار به ادل

 15تا  30درجه برش بازکردن مسیر وریس شجن ف
تح ان  ،مایناژ قیسنة ینیسه در قسنم

بناالتر شز

مرکنننز شین ن رن م ،شلک روشن ن ک درمنننان طبنننق
دینن رشلعم هنننا درمنننان VTو  VFو گننناه

دنبال آن بالفاصله با شروع مایناژ قیسنة ینیسه و

هیس رک م شورژشنس عس شن من شن د (3و .)6در

شنجام تد یه به مست دو دقیقه تسشوم م یابنس .شینن

ن زشدشن دشرش ییان ز با وج د نبض بیشن ر شز100

کار بایس حسشق به مست  5ییک یا  2دقیقه شدشمنه

2

)Automatic External Defibrillation(AED
Pacemaker
4
)Induced Hypothermia (IH
3

)Cardio-Pulmonary Resuscitation (CPR
56

1

برری میزشن آگاه اریس ف ریتها ازشک شی ان کرمانشاه شز آخرین دی رشلعم ها  2010CPRدر یال 1391

شز طریق جریان آزشد بایس شکسنیهن تجن یز کنرد و

گزشرش ها مو لی شز مینزشن آگناه ضنعیف شز

شگر با شین شقسشمات عالئن برطنرف نشنس باینس شز

اروتک ها شحیا ( ، )15عملکرد مسایب در تعبینه

تد یه با فشار مثبت و ل لنهگنذشر دشخن ترششنه

مسیر ها ه شی تداجم در شحیا ایشرف ه ()16

شی یاده ش د .در ص رت نیاز به مایاژ قیسة ینیسه

و دیر تج یز شسن دشرو به بیمار بنه دلین کمبن د

تعسشد مایاژ بین  100تنا  120در دقیقنه بنا شنجنام

آگاه اریس ف ریت هنا ازشنک ( )17وجن د

تد یه به میزشن  40تا  60بار در دقیقه شیت (.)3

دشرد.

نیاز به آگاه شز شین شص ل و کاربرد صحیح دشن

رعایننت نکننات عمل ن مد ن م ج ن د در آخننرین

به ص رت عمل شز شلزشمات آم زش به دشنشج یان

دی رشلعم ها شحیا م ت شنس به ط ر مسن قی بنه

اری ار و اری ارشن شناغ شینت (7و )8کنه در

م شرد م فقیت شحیا بییزشینس ،لنذش ضنرور شینت

دشخ ن و خننار شز کشنن ر تننأ یرشت مثبننت شیننن

در عملیات شحیا قلب -

تمام کسان که به نح

دخی هس سس شز شین ایشسدادشت و ت صیههنا

برنامهها آم زش در یادگیر و آگاه شز شص ل

ری

 CPRگزشرش شنسه شینت ( .)9در دشنشنگاه علن م

شی یاده کسسس ،آن رش آم زش دهسس و بر شنجام آن در

ازشک شرومیه مدارت اری ارشن در من رد کناربرد

محیطها بنالیس نظنارت و منسیریت کسسنس .شینن

شلک روش ک با تسنلط خیلن زیناد گنزشرش شنسه

اننهوه

بننا ت جننه بننه شهمیننت شیننن م ض ن ع و

شیت ( .)10شین درحالیست که در دشنشنگاه علن م

ضرورت شطالع شز میزشن دشنن

ازشک شردبی گزشرش شسه که درصنس بناالی شز

ف ریت ها ازشک به عسن شن یکن شز مدن تنرین

کارورزشن در یطح قاب قب ل شز آگناه تئن ر و

شرکان نیازیسج آم زش برش تسظی برنامنه هنا

مدارت ها عمل قرشر نسشش سس ( .)11در دشنشنگاه

بازآم ز و همچسین با هسف تعیین میزشن آگناه

عل م ازشک تدرشن نینز آگناه کنادر ازشنک شز

اریس ف ریت ها ازشنک کرمانشناه شز آخنرین

شص ل  CPRبهگ نة قاب ت جد ناکناف گنزشرش

دینن رشلعم هننا  CPR-2010در یننال 1391

شننسه شیننت ( .)12اننرش و همکننارشن ( )2010در

شنجام شس .فرضیة شصل اهوه

شین ب د که میزشن

دشنشننگاه هیلننسنب رگ آلمننان آگنناه ارین ارشن شز

آگاه اریس ف ریتها ازشک دشنشنگاه علن م

و آگناه ارینس


ناگاشیما و همکارشن ( )2003نیز در ژشانن آگناه
ارینن ارشن رش شز دینن رشلعم هننا

جسیننس CPR

 2010 CPRدر یطح قاب قب ل شیت.
روشتحقیق 


برری و گنزشرش کردننس کنه بسنیار شز آندنا شز

شین مطالعة ت صیی شز نن ع تحلیلن  -مقطعن در

آخننرین دی ن رشلعم هننا  CPRآگنناه نسشرنننس

اریس ف ریت ها ازشک شی ان کرمانشاه شنجنام

( .)14در رشن ن ة ف رینننتهنننا ازشنننک نینننز

شس 194 .نیر اریس ف ریتهنا ازشنک شین ان
57
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شلگ

 CPR-2010رش کن گنزشرش کردننس (.)13

ازشننک کرمانشنناه شز آخننرین دی ن رشلعم هننا

رضا ا رمیرزش کلدر  ،بیهن صب ر ،شریالن نادر ا ر ،شفشین شلمای  ،عبسشلرحمن ارنا ،شکبرآزشد  ،ژشله دزف ل مس

کرمانشاه به روش تمام شمار بررین شنسنس .شز

ق شنین شصل شروع و شخ ام  ،CPRیئ شالت  8تا

آنجا که  159اریشسامه به طن ر کامن ااینا دشده

 18شص ل برقرشر تد یة مصس ع و منسیریت رشه

شسه ب د ،لذش حج ندای نم نه به  159نیر کاه

ه شی  ،یئ شالت  19تا 30در من رد شصن ل مایناژ

یافت .عسم اایوگ ی نم نهها ذکر شسه در شین

خارج قیسة ییسه و ینئ شالت  31تنا  40شصن ل

مطالعه تصادف ب د ،زیرش نم نهها ذکنر شنسه ینا

شحیا ایشرف ه رش برری م کرد.

فقط به یئ شالت دم گرشفیک اایا دشده ب دننس ینا

شبزشر جمعآور شطالعات ،اریشسامة محققیاخ ه

به دلی شیسکنه شنرکت در مطالعنه دشوطلباننه بن د

ب د که در مطالعة قبل چاپ شسة اهوهشگرشن در

اریشسامه رش تکمی نکرده ب دنس .مینزشن بازگشنت

مجلة علم  -اهوهش مرشقبتها ویهه اری ار
اری ارشن

میزشن آگاه

اریشسامه  82درصس ب د .با نظر مشناور آمنار و

شیرشن با عس شن «برری

برآورد حسشق حج نم نه بنرش شنجنام تجزینه و

شاغ در مرشکز آم زش و درمان شدر کرمانشاه

تحلی آمار  ،اریشسامه ها مونسوش شز فرشیسنس

در

شز آخرین تغییرشت عملیات شحیا قلب  -ری

نم نهگیر حذف شسنس .محنیط انهوه  ،مرشکنز

یال  »1391شی یاده شس .برش

ف ریت ها ازشنک ینطح شندرها  ،اایگناههنا

مح شی و ص ر اریشسامه ،شز نظرشت  25نیر شز
هیأت علم

تعیین روشی

دشنشگاه عل م ازشک
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کرمانشاه ب د .اس شز جمعآور دشدهها با شین یاده

کرمانشاه شز جمله چدار م وصص بید ش  ،دو

شز نرمشفزشر آمنار  STATA-11آننالیز ت صنیی و

کارشساا شرشس ه شبر  ،شانزده کارشساا شرشس

شی سباط شنجام شس .برش خالصهیاز دشدههنا شز

اری ار

شی یاده

محایبه میانه و تعیین درصسها شی یاده شنس .بنرش

شس .اایای با شنجام یک مطالعة مقسمات با حج

تحلی یئ شالت برحسب ویهگ ها کمّ و کیی

 29نیر به روش نم نهگیر تصادف و با شی یاده

  

جادهش و ی اد مرکز ف ریتها ازشک شین ان

شعضا

و یه کارشساا شرشس مامای

کرونباخ محایبه شس (.)r=0/74

شز جننسشول دو بعننس شینن یاده شننس و در آنننالیز

شز فرم ل آلیا

ت صیی و شی سباط  ،شز آنجا که ت زینع برخن شز

اایا صحیح به هر یئ شل شم یاز  1دششت با

دشدههننا نرمننال نبنن د شز آزمنن نهننا نااننارشم ر

شیسحال ،اایا نادریت شم یاز

نسششت .ردهبسس

کرویننکال -وشلننیس ،ین مننن -وی سن و ضننریب

میزشن آگاه

همبس گ شیپیرمن شی یاده تلق شس)P<0.05).

نم نهها در مطالعه مقسمات شنجام گرفت و شم یاز

شبزشر جمعآور دشدههنا اریشنسامة محقنقیناخ ه

در محسودة  31تا  40عال  21 ،تا  30خ ب11 ،

شام یئ شالت دم گرشفیک و  40یئ شل در من رد

تا  20م یط و در محسودة کم ر شز  10در حس

میزشن آگاه ب د .شز نظر برری حیطهها میدن م

ضعیف طبقهبسس شس .شز نظر مالحظات شخالق

عملیات شحیا قلب  -عروقن  ،ینئ شالت  1تنا 7
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برشیاا شم یازشت کسبشسه ت یط

شرکت در اهوه

برش

اریس

شخ یار

و
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شز معاونت

دشوطلبانه ب د .شجازة شنجام اهوه

تحقیقات و فسّاور دشنشگاه گرف ه شس و ن اید در
شخ یار رئیس مرکز ف ریتها

دشنشگاه

ازشک

بیش ر در یایر مسشرک نسبت به مسرک بدیار
( )P=0/036و در حیطة چدارم (شحیا
به ص رت میزشن آگاه

ایشرف ه)

بیش ر در مسرک

عل م ازشک کرمانشاه قرشر گرفت.

کارشسای

یافتهها


دشد ( .)P=0/021شز نظر رش ه تحصیل

میزشن آگاه اریس ف ریتها ازشک شز آخرین

درصس اری ار  58/5 ،درصس ف ریتها

28/8

به ترتیب

ازشک  10/1 ،درصس ه شبر و  5/6درصس شتاق

 19/5درصس عال  78/6 ،درصس خ ب و

ب دنس .آزم ن کرویکال -وشلیس تیاوت

دی رشلعم ها
شام

ناای ی ه نسبت به یایر مسشرک نشان

شحیا

قلب  -ری

عم

 1/9درصس م یط ب د .میانگین شم یازشت

آمار

( 27/81)±3/44با دشمسه  17تا  35ب د .میانگین

تحصیل نشان نسشد.

یس نم نهها ( 30/07) ±6/55یال ب د .ضریب

شز نظر مح خسمت  18/2درصس در ی اد71/7 ،

همبس گ شیپیرمن نشان دشد که میزشن آگاه کل
با ین شرتباط معک ا دششت که شز نظر آمار
معس دشر شیت و شین یعس
میزشن آگاه

شیسکه با شفزشی

ین

کم ر م ش د ( .)P=0/009میانگین

معس دشر

در میزشن آگاه

درصس در اایگاهها
اایگاهها
آگاه

شدر

جادهها
کل

با رش ه

و  10/1درصس در

مشغ ل به کار ب دنس .میزشن
CPR

شز آخرین دی رشلعم ها

 2010شز نظر مح

خسمت ،تیاوت آمار


یابقة کار ( 8/59 )±6/34یال ب د .میزشن آگاه

معس دشر

با یابقة کار شرتباط آمار معس دشر نسششت94/3.

کرویکال-وشلیس تیاوت آمار

درصس مرد و 6/43درصس زن ب دنس و آزم ن ی
من-وی س

تیاوت معس دشر آمار

بین آگاه

 35/8درصس بدیار 36/5 ،درصس کاردشن
ازشک  20/8 ،درصس کارشساا و

 6/9درصس کارشساا ناای ی ه ب دنس .میزشن آگاه
کل شز آخرین دی رشلعم ها
مسشرک تحصیل

مو لف دشرش

 2010 CPRدر
تیاوت آمار

معس دشر نب د ( )P=0/43ول آزم ن کرویکال-

معس دشر

شول (ق شنین  )CPRبه ص رت میزشن

آگاه بیش ر در اریس اایگاهها شدر نسبت
به یایر مح ها

اریس زن و مرد نشان نسشد.

ف ریتها

حیطهها

در

چدارم (شحیا
بیش ر

ایشرف ه) به ص رت میزشن آگاه

در اریس

یایر مح ها

خسمت ( )P=0/001و حیطة

اایگاهها

جادهش

نسبت به

خسمت ( )P=0/006نشان دشد .شز

نظر مح خسمت قبل  8/8درصس در بو
 22درصس در بو

ویهه،

دشخل  23/9 ،درصس در بو

جرشح  28 ،درصس در شتاق عم  28/8 ،درصس در
ویهة قلب

وشلیس تیاوت آمار معس دشر در حیطهها دوم

شورژشنس و  1/9درصس در بو

(مسیریت رشه ه شی ) به ص رت میزشن آگاه

خسمت کرده ب دنس .آزم ن کرویکال-وشلیس
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نسششت ( ،)P=0/65ول

آزم ن

رضا ا رمیرزش کلدر  ،بیهن صب ر ،شریالن نادر ا ر ،شفشین شلمای  ،عبسشلرحمن ارنا ،شکبرآزشد  ،ژشله دزف ل مس

تیاوت آمار معس دشر در میزشن آگاه با مح

نتیجهگیري 

بحثو

خسمت قبل نشان نسشد (.)P=0/49

در شین مطالعه میزشن آگاه ارینس ف رینت هنا

شز لحاظ گذرشنسن دورة آم زش شحیا اایه 83/6

ازشک م رد مطالعه شز آخرین تغیینرشت عملینات

درصس شرکتکسسسگان در مطالعه شین دوره رش

شحیا بر شیاا دی رشلعم یال  2010بنه ترتینب

گذرشنسه ب دنس .آزم ن کریکال -وشلیس تیاوت

شام  19/5درصس عنال  78/6 ،درصنس خن ب و

شز آخرین

و

آمار

معس دشر

در میزشن آگاه

دی رشلعم ها  2010 CPRدر شفرشد که دورة
شحیا

آم زش

 1/9درصس م یط ب د .در شمریکا مینزشن دشنن
عملکرد  60تکسیسین ف ریتها ازشنک شناغ

اایه رش گذرشنسه ب دنس نشان دشد

در  31شیس گاه شدر در م رد دی رشلعم شحینا،

در

در یطح م ینط و ضنعیف گنزشش شنسه شینت

شول (ق شنین  ،)P=0/046( )CPRدوم

( .)15اایال و همکارشن ()2011گزشرش کردهشننس

(مسیریت رشه ه شی ) ( )P=0/002و چدارم

که مینزشن آگناه ارین ارشن و ازشنکان ی ننان شز

ایشرف ه) )P=0/024( ،نیز وج د دششت.

شص ل  5ALSو  6BLSکاف نیست ( .)18ارش و

( .)P=0/008شین تیاوت معس دشر آمار
حیطهها

(شحیا

شما گذرشنسن دورة آم زش شحیا ایشرف ه تأ یر

همکارشن ( )2010در دشنشنگاه هیلنسنب رگ آلمنان

بر میزشن آگاه نسششت (.)P =0/03

کمب د دشن  ،آگاه و نیاز بنه آمن زش شقنسشمات
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 93/1درصس شز نم نهها

تحت مطالعه ،شرکت

مس ق در عملیات شحیا رش گزشرش کردنس .آزم ن
کرویکال -وشلیس تیاوت آمار
میزشن آگاه

با شرکت مس ق

معس دشر

در

شحیا اایه به اری ارشن بر شیناا شلگن

جسینس رش

گزشرش کردنس ( .)13در ژشان نیز گزشرش شسه کنه
بسیار شز اری ارشن شز آخنرین دین رشلعم هنا

در عملیات شحیا

 CPRآگاه نسشرنس و ایشسداد کردنس کنه نیناز بنه

معس دشر

آم زش بیش ر شص ل  CPRبرش اری ارشن وجن د

در حیطة دوم (مسیریت رشه ه شی ) ( )P=0/013و

دشرد ( .)14در شیرشن نینز آگناه کنادر ازشنک شز

حیطة چدارم (شحیا ایشرف ه) ( )P =0/004وج د

شص ل  CPRبه میزشن قاب ت جد ناکاف گزشرش

نشان نسشد ( .)P=0/13شما تیاوت آمار

دششت .یابقة نظارهگر ب دن عملیات شحیا تأ یر

شسه شیت ( .)12کمب د دشن

بر میزشن آگاه نسششت ( .)P=0/85جسول شمارة

فقط در اری ارشن بالیس بلکه در اری ارشن بدسششت

 1درصس اایوگ ی نم نهها تحت مطالعه رش به

جامعة چین نیز گزشرش شسه شیت ( .)19بررین

یئ شالت «برری میزشن آگاه اریس ف ریتها

میزشن آگاه  1054اری ار ،ازشنک و دشنشنج

ازشک
قلب  -ری
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شز آخرین تغییرشت دی رشلعم
یال  »2010نشان م دهس.

شحیا

در من رد  CPRننه

اری ار هسس نیز نشاندهسسة کمب د شسیس آگناه
شز  BLSشیت (.)20
Advanced Life Support
Basic Life Support

5
6
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در شین مطالعه تیاوت معس دشر آمنار بنین مینزشن
دشن

و عملکرد اریس زن و منرد مشناهسه نشنس

ولنن شن ظننار و همکننارشن ( )1380در شردبینن
گزشرش کردهشنس کنه مینزشن مدنارت عملن

CPR

یاف ه باشس .با ت جه به تأ یر مثبنت گذرشننسن دورة
 CPRدر شین مطالعه ،شین یاف ه تأکیس بر برگزشر
کارگاه ها آم زش  CPRحنسشق هنر شن

مناه

یکبار شیت که در مطالعة کریم ( )1387نینز بنه

آقایان به ط ر معس دشر شز خان هنا بیشن ر شینت

آن ت صیه شسه شیت (.)23

( .)11همبس گ آمار معسن دشر بنین شم ینازشت

در شیننن مطالعننه میننزشن شم ینناز آگنناه در اریننس

میزشن دشن

بنا ینن  ،جنسس  ،ینابقة کنار  ،رشن ة

ف ریت ها ازشک تیاوت آمنار معسن دشر در

تحصننیل  ،مح ن خننسمت قبل ن  ،گذرشنننسن دورة

اایگاهها مح خسمت نسششت .شما در حیطههنا

شحیا ایشرف ه و نظارهگر ب دن عملینات شحینا در

شول (قنن شنین  )CPRمیننزشن آگنناه بیشنن ر در

شین مطالعه وج د نسششت .ن اید مطالعة بری نهشد و

اریننس اایگنناههننا شنندر و در حیط نة چدننارم

همکارشن ( )1386نیز عسم تأ یر مثبت یابقة کار رش
در میزشن دشنن

ارین ارشن شز  CPRگنزشرش کنرد

(شحیا ایشرف ه) میزشن دشن

بیشن ر در ارینس

اایگاه ها جنادهش نسنبت بنه ینایر محن هنا

( )1388در کرمان وضعیت شی وسشم و یابقة کار

برشون و همکارشن ( )2006نیز در شیسن گاه شندر

در میننزشن آگنناه ارین ارشن دشرش تننأ یر مثبننت و

میزشن آگاه و عملکرد به دی رشلعم شحیا 2000

معس دشر گزشرش شسه شیت ( .)22شز یاف هها مد

رش در یننطح م یننط و ضننعیف گننزشرش کردنننس

شین مطالعه ،کناه

آگناه ارینس ف رینتهنا

( .)15بیش ر ب دن تعسشد نم نهها شرکتکسسسه در

ازشک با شفزشی

ین ب د که ضنرور شینت در

مطالعه شز اایگاهها شدر و شعزشم نیروها تنازه

برنامننههننا آم زشن شیننن اریننس بننه آن ت جننه

فارغشل حصنی دشنشنگاه بنه اایگناه هنا شمنسشد

بیش ر کرد.

جادهش م ت شنس دلیل شح منال بنرش شینن یاف نه

در شینن مطالعنه ،مینزشن شم یناز آگناه در اریننس

باشس کنه ت صنیه من شن د در مطالعنهش مسن ق

ف رینتهننا ازشننک کنه یننابقة گذرشنننسن دورة

برری برری ش د.

 CPRاایننه و شنجننام  CPRمسنن ق رش دششنن سس شز

در شین مطالعه میزشن شم یاز کن آگناه در ارینس

لحاظ آمار به ط ر معس دشر بیش ر ب د ،ول در

ف ریت هنا ازشنک تیناوت آمنار معسن دشر

مطالعة بری نهشد یابقة گذرشنسن دورة  CPRتأ یر

نسبت به مسشرک تحصیل مو لنف نسششنت ،ولن



( ،)21ول ن در مطالع نة محسنننا ن ر و همکننارشن

خسمت گزشرش شس.

ف ریت ها ازشک برش شنجنام عملینات شحینا و

رشه هن شی ) در یننایر مننسشرک نسننبت بننه بدیننار

تأکیس برنامه ها آم زش شحیا م ت شنس دلین شینن

ارینس

مشاهسه شس؛ به شین مید م که میزشن دشن
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بر مینزشن دشنن

نسششنت ( .)21شین قالل ارینس

تیاوت آمار معس دشر در حیطنة دوم (منسیریت

رضا ا رمیرزش کلدر  ،بیهن صب ر ،شریالن نادر ا ر ،شفشین شلمای  ،عبسشلرحمن ارنا ،شکبرآزشد  ،ژشله دزف ل مس

با مسرک بدیار در منسیریت رشه هن شی شز ینایر

دیننسه در زمیس نة  ALSدر جریننان عملیننات شحیننا

مننسشرک کم ننر بنن د .در حیطننة چدننارم (شحیننا

شی یاده ش د (.)27

ایشننرف ه) میننزشن آگنناه در مننسرک کارشساینن

میزشن آگاه در حیطه ها ق شنین شصل شنروع و

ناای ی ه شز یایرین بیش ر ب د .شین یاف ه تأییسکسسسه

شخ نام  CPRو شص ل برقرشر تد ینة مصنس ع و

ن نناید اننهوه

گایننت و همکننارشن ( )2006در

مسیریت رشه هن شی در شینن مطالعنه درحنس قابن
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در عملیات شحیا ایشرف ه بن د ( ،)16ولن ن ناید

 BLSدر مطالعات مو لنف گنزشرش شنسه شینت

مطالعة اایال و همکارشن ( )18( )2011و اری ن

( .)14 ،13 ،12 ،20 ،28 ،29با ت جنه بنه طرشحن

و همکارشن ( ) 24 ( )2009کم رین مینزشن آگناه

اریشسامه که عالوه بنر بررین شصن ل  CPRبنه

رش در حیطة شص ل شحیا ایشرف ه گزشرش کردننس.

بررین ن تغیینننرشت جسینننس  CPRبنننر شیننناا

مد ترین دلی کمب د آگاه در شین حیطنه ت ینط

دی رشلعم شحیا  2010اردشخ ه ب د ،شینن یاف نه

اری ن و همکارشن ( )2009نسشش ن مدارت کناف

قاب شن ظار ب د .در شدشمنه بنه بررین ایشنسدادشت

در برری و شساخت نیازها منسدج ذکنر شنسه

جسیس در دی رشلعم  2010 CPRومیزشن آگناه

شیت .در ازشکان تازه فارغشل حصنی شینن کمبن د

نم نهها تحت مطالعه اردشخ ه م ش د.

آگاه و صالحیت بالیس در شص ل شحیا ایشرف ه

در مباحب مرب ط به شلک روش ک ترشا و شین یاده

م ت شنس ناش شز نسشش ن آم زش کاف در مباحنب

شز ( 7 AEDیئ شالت  31تنا  )33مینزشن عملکنرد

طب شورژشنس باشس ( .)25با ت جه بنه شینن یاف نه،

نم نهها م رد مطالعه در حنس قابن قبن ل بن د.

ضرور شیت که آم زش شص ل شحینا ایشنرف ه

ن اید مطالعه بری نهشد و همکنارشن ( ،)21بوشنا و

در برنامه هنا بناز آمن ز ارینس ف رینت هنا

بدساما ر ( )30( )1385مسعکسکسسسة کمب د آگاه

ازشک م رد تأکیس قنرشر گینرد و شین رشته هنا

در مباحب مرب ط به شلک روش ک ترشا و شین یاده

جسیننس عملیننات شحیننا  2010در شیننن زمیسننه بننه

شز  AEDشیت .ایشسداد من شن د در برنامنه هنا

روشس آم زش ببیسسس تنا کییینت شحینا ایشنرف ه

بازآم ز  CPRآم زش دقیق تر در شینن من شرد

در مطالعة ارکیسنز

به خص ص در زمیسة شی یاده شز  AEDشنجام ش د.

کیییننت

مطالعة زشن ا و همکارشن ( )2009ایشسداد کنرده

شحیا ایشرف ه شرشئه شسه شیت ( .)26با ت جنه بنه

که در برنامهها بنازآم ز ارین ارشن در  BLSو

شهمیت کیییت شحیا ایشرف ه ایشسداد شنسه شینت

کنناربرد  ،AEDآم ن زش بننا شی ن یاده شز اری ن ارشن

که در صن رت فقنسشن ازشنک شز ارین ارشن دوره

دورهدیسه شنجام ش د (.)31

  

شی یادة گس ردهتر شز اریس ف رینتهنا ازشنک

قب ل ب د .شینن درحالیسنت کنه کمبن د دشنن

بیش ر ش د .شین ایشسداد اهوه

و همکننارشن ( ) 2008نیننز بننرش شفننزشی

شز

)Automated external defibrillator (AED
62
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یئ شل شنانزده اریشنسامه بنه تعبینة رشه هن شی

ت جننه بننه ن نناید شیننن مطالعننه بایننس برنامننههننا

حسجرهش ( )LMAو کامب تین ب ششناره دششنت

بننازآم ز اریننس ف ریننتهننا ازشننک  ،مانسننس

که میزشن آگاه نم نهها تحنت مطالعنه در حنس

برنامننههننا بننازآم ز  CPRاری ن ارشن ( ،)34در

قاب قب ل ب د .شین یاف ة اهوه

تأییسکسسسه ن اید

مباحب  CPRبر شیاا آخرین دین رشلعم هنا

گایننت و همکننارشن ( )2006در زمیسننة مدننارت

ت صننیه شننسه در مجننامع علمن تننسریس شن د و

تکسیسین ف رینتهنا ازشنک در تعبینة ماینک

برنامهها آم زش به ص رت مسشوم برش شفزشی

حسجرهش ب د ( .)16با ت جه به تأکینس شین یاده شز

میزشن دشن

ت صیه م ش د (.)35

رشههننا هنن شی ینن ارشگل تیک در دینن رشلعم

ن نناید شیننن مطالعننه در مقایسننه بننا مطالع نة قبل ن

شحیا  ،2010ضرور شیت که آم زشهنا الزم

اهوهشگرشن تحت عس شن «میزشن آگناه ارین ارشن

در برنامهها بنازآم ز دشده شن د .شینن ایشنسداد

در کرمانشاه شز آخرین تغیینرشت عملینات شحینا

مطالعه ت یط مطالعة وشینس و همکنارشن ()2008

قلب  -رین

» ( )34نشنان دشد کنه مینزشن آگناه

که به مر ر تر ب دن شی یاده شز رشه ه شی حسجره ش

اریس ف ریت ها ازشنک کرمانشناه شز آخنرین
19/5

ه شی ششارعه دشرد ،م رد تأییس قرشر م گیرد(.)32

درصس عنال  78/6 ،درصنس خن ب و  1/9درصنس

یئ شالت دوم تا شش اریشسامه به دالی شخ ام و

م یط ب د ،شما در مطالعه شنجام شسه در ارین ارشن

عسم شنروع  CPRشخ صناص دششنت کنه مینزشن

میزشن آگناه  20/ 2درصنس عنال  65/4 ،درصنس

آگاه اریس ف ریتها ازشک م رد مطالعه در

خ ب و 14درصس م ینط و 0/4درصنس ضنعیف

حس قاب قبن ل نبن د .ضنرور شینت کنه مانسنس

ب د .در برری حیطهها نینز ارینس ف رینتهنا

مطالعنة م ریننن و همکننارشن ( )2007جسبننههننا

ازشک میزشن آگاه بیش ر نسبت بنه ارین ارشن

قان ن و مصادیق صحیح شنروع ینا شخ نام CPR

در کاربرد شلک روش ک و  AEDدشش سس .شما کمبن د

در برنامهها بنازآم ز گسجاننسه شن د ( .)33دو

آگاه در زمیسة برقنرشر رشههنا هن شی ین ارش

یئ شل مدن اریشنسامه ،شین یاده شز روش تزرینق

گل تیک ،م شرد شخ نام عملینات شحینا و شقنسشمات

دشخ شی و شن به جا تزریق در ل لنه ترششنه و

ایشرف ه حیظ حیات در هر دو گروه یکسان ب د.



نسبت بنه تد ینه بنا آمب بنا بنرش منسیریت رشه

تغییرشت دی رشلعم شحینا قلبن  -رین

مطالعه در حس ضعیی ب د که در مطالعة ری سبرگنر

با ت جه به ن اید شین مطالعه و میزشن آگناه قابن

و همکارشن ( )2006نیز بنه آن ششناره شنسه شینت

قب ل اریس ف ریت ها ازشنک دشنشنگاه علن م

( ،)17لذش ضنرور شینت شینن دو روینة مدن در

ازشک کرمانشاه ضرور شینت کنه برنامنههنا

برنامهها بازآم ز من رد تأکینس قنرشر گینرد .بنا

بازآم ز اریس ف ریتها ازشنک در مباحنب
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هیپ ترم شلقای ب د .میزشن دشن

نم نه ها تحت

پیشنهادات 

رضا ا رمیرزش کلدر  ،بیهن صب ر ،شریالن نادر ا ر ،شفشین شلمای  ،عبسشلرحمن ارنا ،شکبرآزشد  ،ژشله دزف ل مس

 CPRبر شیاا آخرین دین رشلعم هنا ت صنیه

سپاسگزاري 

شسه در مجامع علم تسریس ش د و تأکیس بیش ر

شین مقاله شز گزشرش ندای طرح تحقیقات (گرشنت

بر تعبینه رشه هن شی حسجنرهش و کنامب تین ب ،

اهوهش ) مص ب در معاونت تحقیقات و فسّاور

دالی شخ ام و عسم شنروع  ، CPRتزرینق دشخن

دشنشگاه عل م ازشک کرمانشاه به شنماره 91015

شی و شن و هیپ ترم شلقای شنجام ش د.

در تاریا  1391/1/23شی ورش شسه شیت.

درست

نادرست

1

در ص رت نیاز بیمار به  CPRبایس مس ظر آمسن ازشک به عس شن رهبر تی شحیا شس.

92/5

7/5

2

گشاد مردمک به ص رت دو طرفه (میسریاز دوب ) معیار برش عسم شروع  CPRشیت.

22/6

77/7

3

تا برگش ن عالئ حیات  ،وشگذشر عملیات به شفرشد م وصص وشطمیسان قطع شز منرگ بیمنار

12/6

87/4

ردیف

درصد پاسخ

درصد پاسخ

سئوال

بایس عملیات  CPRشدشمه یابس.
4

در ص رت درخ شیت خان شده بیمار م ت شن  CPRرش خاتمه دشد.

43/4

56/6

5

در ص رت به خطر شف ادن جان شمسشدگر م ت شن  CPRرش قطع کرد.

90/6

9/4

6

شنجام  CPRدر جم د نعش  ،قطع گردن ،کب د شن داها و وضعیتهنای کنه شن ظنار بدبن د

94/3

5/7

بیمار نم رود ،شلزشم نیست.
7

بر شیاا وضعیت نرول ژیک (کاه

یطح ه شیار /فلد شنسشمهنا) بیمنار من تن شن  CPRرش

10/1

89/9

قطع کرد.
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8

قب شز شروع تد یة مصس ع  ،بازکردن رشه ه شی شلزشمیست.

88/1

11/9

9

شولین تد یه در  ،CPRبه ص رت دو تسیس اشت یر ه به بیمار م باشس.

85/5

14/5

10

در جریان  CPRدشخ بیماری ان  ،شی یاده شز شکسیهن با غلظت باال شلزشمیست.

57/9

42/1

11

با هر بار تسیس مصس ع بایس قیسة ییسه به ط ر قاب مشاهسهش باال بیایس.

94/3

5/7

12

در شب سش  CPRشنجام هیپرون یالیی ن ری

45/3

54/7

13

ط ل مست دشدن تسیس مصس ع در تمام یسین برشبر یک انیه شیت.

40/9

59/1

14

در زمان که شمسشدگر تسدایت شنجام تسیس مصس ع به روش دهان به دهان یا دهان به ماینک

60/3

37/7

شلزشمیست.

شز تد یه با آمب با مر رتر شیت.
15

کااس گرشف مع برترین روش شطمیسان شز قرشر گرف ن ل له ترششه در نا شیت.

78/6

21/4

16

برش تعبیة رشه ه شی حسجرهش ( )LMAو کامب تی ب ،نیاز به الرنگ یک پ نیست.

67/3

32/7

17

حسشکثر زمان ت قف مایاژ قلب برش تعبیه ل لة ترششه  10انیه شیت.

68/6

31/4

18

در هسگام کس رل قرشر گرف ن ل لة ترششه در نا بایس مایاژ قلب قطع ش د.

73

27

19

در شیست قلب غیر شاهس شب سش بایس دو دقیقه کام مایاژ قلب و تد یة ری

89/3

10/7

86/8

13/2

78/6

21/4

88/7

11/3
18/9
21/4

دشد.

20

دو دقیقه بعس شز مایاژ کام قلب و تد یه ری

21

مست زمان الزم برش کس رل وج د نبض در بیمار  10انیه شیت.

22

در دقایق شولیه شیست قلب شاهس ،شهمیت مایاژ قلب شز تد یه ری

23

مایاژ قیسه ییسه بایس ،به ص رت محک و یریع شنجام ش د.

81/1

24

حسشق تعسشد مایاژ قلب  100بار در دقیقه در تمام یسین (به جز ن زشدشن) شیت.

78/6

64

شولین زمان کس رل وج د نبض در بیمار شیت.

بیش ر شیت.
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22

25

نسبت مایاژ قلب به تسیس در تمام یسین در شمسشدگرشن عاد برشبر  30به  2شیت.

20/1

26

نسبت مایاژ قلب به تسیس در دشخ بیماری ان برش ن زشدشن  3به  1شیت.

79/9

37/1

27

نسبت مایاژ قلب به تسیس در ک دکان در زمان که شمسشدگرشن حرفهش و دو نیر هس سس  15به

62/9

 2شیت.
28

بایس در هر بار مایاژ ،قیسه ییسة شفرشد بزرگسال به میزشن  4تا  5یان م ر فشرده ش د.

91/2

8/8

29

برش شنجام مایاژ ،مح قرشر گرف ن ااشسة دیت شمسشدگرشن در ویط قیسة ییسه و بنین خطن

85/5

14/5

شیت که ن ک ییسهها رش به ه وص م کسس.
30

بعس شز هر بار مایاژ بایس شجازه دشد تا قیسة ییسه به ط ر کام به جا خ د باز گردد.

86/2

13/8

31

در ص رت وج د فیبریالیی ن بطس ( )VFبایس یه بار ش ک دشد.

28/9

71/1

32

بیرون شز بیماری ان ،قب شز شی یاده شز شلک روش ک شت ماتیک بایس به مست  2دقیقه کامن بیمنار

80/5

19/5

رش  CPRکرد.
33

در ص رت ناآگاه شمسشدگر شز شن واب میزشن شنرژ برش خاتمة فیبریالیی ن بطس ( ،)VFبایس

82/4

17/6

 200ژول رش در دی گاه با فازیک و 360ژول رش در دی گاه م ن فازیک شن واب کسس.
34

در ص رت عسم بازگشت نبض بعس شز تولیه ش ک ،بایس  CPRبه مست  2دقیقه شدشمه یابس.
شی یاده کرد.

35

در ص رت وج د آییس ل بایس شز ایسمیکر ا ی

36

بعس شز شکست درمان با دشرو شا نینرین و دفیبریالینی ن ،من تن شن شز دشرو وشزوارینین

89/3

10/7

38/4

61/6

52/8

47/2

شی یاده کرد.
37

شگر ن شن بعس شز  90انیه شز بیمار رگ گرفت شی یاده شز روش تزریق دشخ شین و شن ت صنیه

50/3

49/7

م ش د.

40

در ص رت م فقیتآمیز ب دن  CPRدر بالغین بایس شز هیپ ترم شلقای شی یاده کرد.

47/8

52/2

at:

2011). Available

Sep,

Http://www.Heart.Org/new.
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Abstract
Background: Cardio-pulmonary resuscitation is the critical skill needed by
emergency medical personnel; so they must be aware of the recent changes in CPR.
This study has been done to determine the awareness level of emergency medical
technicians in Kermanshah of the 2010 guidelines for CPR in 2012.
Methods: In this descriptive cross-sectional study, emergency medical technicians
(159 ones) were studied using census sampling in Kermanshah’s emergency base in
2012. By using a self-administrated questionnaire, data were collected with face,
content and reliability (r=%74); also were analyzed by STATA-11 software, tests of
Kruskal-Wallis, Mann–Whitney U and Spearman (P<0.05).
Findings: According to the findings, the level of awareness in emergency medical
personnel was as follows: %19.5 excellent, %78.6 good and %1.9 moderate. Also,
there was no statistically significant relationship between level of awareness and
gender, work experience, field of study, previous workplace, passing advanced CPR
training and observing CPR. However, level of awareness was higher in emergency
technicians who had experience of passing and performing CPR training
independent. In some areas, level of awareness was influenced by workplace and
observing CPR (P<0.001).
Conclusion: It is recommended to teach CPR based on the 2010 guidelines for
emergency technicians with the emphasis on Laryngeal Mask Airway (LMA),
combitube intubations, reasons of termination and undoing of CPR, intraosseous
injections (IO) and induced-hypothermia.
Keywords: awareness, emergency medicine, cardiopulmonary resuscitation (CPR)

6

Quarterly Scientific Journal of Rescue & Relief, Vol 5, NO.4, 2014

Received: 2012-10-22

