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 79-79ًیوسال دٍم :

 

  :هدف كلي

 ریَی پایِ ٍ پیشزفتِ در هَاجِْ با هصدٍهیي داخلی ٍ تزٍهایی -آهَسشْای ًظزی ٍ عولی ٍاحد احیای قلبیاستفادُ اس 

 

 :سدر  شرح                   

گذاری داخل تزاشِ آشٌا شدُ ضوي تکزار ٍ توزیي لَلهِ گهذاری بهز رٍی     در ایي کارآهَسی داًشجَ در اتاق عول با لَلِ

ی با حضَر ٍ ًظارت هزبی ٍ ّوچٌیي شزکت در تین احیای قلبی ریَی بیوارسهتاى  ٍ  هدلْای اًساًی جْت عول جزاح

 تٌفسی هْارت هَردًیاس را کسب خَاّد کزد.  -اًجام اقداهات هَرد ًیاس حیي احیای بیواراى دچار ایست قلبی

 اهداف اختصاصي:               

 د: از فراگیران انتظار مي رود، در پایان دوره درسي قادر باشن
 علل ايست قلبي را ضزح دهنذ .  -1

 ايست قلبي را تطخیص دهنذ . -2

 را بذاننذ . CPRهذف اس انجبم  -3

 را بطنبسنذ و آهبده مننذ .  CPRتجهیشات  -4

 روضهبي فطزدى قفسه سینه درگزوهبي هختلف سني را بذاننذ و انجبم دهنذ . -5

 ریَی فَریت پسشکی  -طرح درس کارآهَزی احیای قلثی  نام درس:

 کارشٌاسی ًاپیَستِ مقطغ:  

 ٍاحد کارآهَزی 1تعداد و نوع واحد: 

 هدرس   :  تْساد هرادی



 فطزدى قفسه سینه را صحیح اجزا  مننذ . -6

 اه هوايي را به درستي اجزا مننذ .هبنورهبي هختلف ببس مزدى ر -7

 تهويه بب آهبو بگ را به درستي اجزا مننذ . -8

9- CPR .ببمیفیت ببال را ضزح دهنذ 

 انذينبسیوى هبي انتوببسیوى را ضزح  دهنذ . -11

 در آهبده مزدى وسبيل هورد نیبس انتوببسیوى در گزوههبي هختلف سني ههبرت مسب  مننذ . -11

 انتوببسیوى را صحیح انجبم دهنذ . -12

 روش هبي خبرج مزدى صحیح لوله تزاضه را بذاننذ . -13

 هورد استفبده قزار هي گیزنذرا بذاننذ .cpr ننبت ههن دارويي و داروهبيي مه در  -14

 ،اقذاهبت درهبني فوري را انجبم دهنذ . ECGبب تطخیص آريتویهبي خطزنبك اسروي -15

 هزاقبت هبي بعذ اس احیب را بذاننذ . -16

 نذ .عوارض انتوببسیوى را ضزح  ده -17

 روضهبي ارسيببي بزاي تبيیذ جبيگذاري  صحیح لوله تزاضه را ضزح  دهنذ و انجبم دهنذ . -18

 در اجزاي صحیح هنص تزامئوبزونطیبل در يل بیوبراينتوبه ههبرت مسب مننذ . -19

 در هحبفظت اس لوله تزاضه و فینس مزدى آى ههبرت مسب مننذ . -21

 را بذاننذ .CPRاهویت استفبده اس مبپنو گزافي در -21

 دهنذ .هوارد استفبده اس ضوك سیننزونبيش را ضزح  -22

 هیشاى انزصي السم بزاي دفیبزه مزدى دربشرگسبل و اطفبل را بذاننذ . -23

 نحوه صحیح انتقبل بیوبري مه اينتوبه ضذه را بطنبسنذ. -42

 

 رٍزُ(  7دٍرُ ) 1 مدت دوره:

  تیوارستاى CPRاتاق عول ٍ تین  محیط:

 هراکس آهَزشی تراساس ترًاهِ زهاًثٌدی شدُ CPRلْای ٍ تین حضَر فعال در اتاق عوكشیک: 

 

  :نحوه ارزشیابي

 استفادُ اس فزم ارسیابی عولکزد داًشجَ  -

 اًجام ٍ ارائِ تکالیف بالیٌی  -

   



  :فهرست منابغ

 هیستٍَیچ جَزف، ّفي ترًت، کارى کیت، اٍرشاًسْای طثی پیش تیوارستاًی پایِ  .1

 ت، چری ریچارد، اٍرشاًسْای طثی پیش تیوارستاًی هیاًی تلد سَ ترایاى، پَرتر راتر .2

 ترگرفتِ از اًجوي قلة آهریکا جدیدتریي پرٍتکل CPRکتاب جاهع  .3


