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مقدمه :
فعاليتهاي آموزشي هر سازمان را مي توان سرمايه گذاري يك نسل براي نسل ديگر دانست .
هدف اصلي اين سرمايه گذاري  ,توسعه انساني است  .به عبارت ديگر هدف فعاليتهاي آموزشي
رشد آگاهي و توانايي هاي بالقوه انسان است  ,خصوصا در امر احياي مصدوم كه لحظه هاي آن
بسيار با اهميت است و مستلزم مديريت كردن ثانيه ها و زمان مي باشد .
اقدامات اوليه حفظ حيات در حقيقت قسمتي از اقدامات پيشرفته حفظ حيات محسوب مي
گردد در اين راستا اجراي صحيح و مناسب و به موقع ما سا ژ قلبي جهت به جريان انداختن
خون در سيستم قلبي عروقي و لزوم تهويه مصنوعي ( احياي تنفس ) از طريق

مي نامند .

CPRدميدن هواي تازه درريه مصدوم به صورت همزمان را
و تكنيكهاي انجام آن بسيار با اهميت است و الزم است در يك برنامه CPRزمان انجام
آموزشي و علمي دقيق مورد بررسي قرار گيرد .

هدف كلي :

تاثيراجراي برنامه آموزشي مدون عمليات CPRدر ارتقاء

سطح آگاهي‘ نگرش و عملكرد همكاران پيراپزشك .
به منظور  :استفاده بهينه از منابع براي تحقق هدف هاي نظام آموزشي و ارتقاء سطح

علمي همكاران پيراپزشك در امر . CPR

اهداف جزئي :
 -1ارائه الگوي آموزشي مدون در عمليات  CPRدر قالب تئوري و عملي .
 -2تشكيل جلسات منظم آموزشي در اورژانس .
-3استفاده از ظرفيت هاي بالقوه همكاران در امر كنترل و نظارت بر حسن اجراي عمليات . CPR

 -4تغيير نگرش همكاران درتبين اهداف آموزش رو در رو و كاربردي .

اهداف آموزشي :

پس از گذراندن اين دوره آموزشي فراگيران بايد قادر باشند :
 -1اقدامات اوليه حفظ حيات را تعريف كنند .
 -2روش هاي مختلف باز كردن راه هوايي و دادن تنفس مصنوعي را توضيح دهند.
 -3روش صحيح برقراري گردش خون را توضيح دهند .
 -4نحوه كاربرد دارو هاي مورد استفاده در عمليات احياء را شرح دهند .
 -5چگونگي برقراري راه هوايي مناسب را در اقدامات پيشرفته حفظ حيات توضيح دهند.
 -6نحوه برقراري تهويه را شرح دهند .
 -7چگونگي ارزيابي وضعيت گردش خون را شرح دهند .
 -8اقدامات درماني پس ازاحياء بيمار را شرح دهند .
 -9كار با دستگاههاي ( الكتروشوك  -ونتيالتور -پالس اكسي متر -مانيتورينگ قلبي -
وارمر خون  -پمپ انفوزيون ) را شرح دهند .

 -11استفاده صحيح از ترالي احياء را شرح دهند .

تمهيدات الزم جهت اجراي طرح :
 -1حضور فعال سرپرست علمي بخش اورژانس .
 -2شركت فعال سرپرستار بخش اورژانس در امر آموزش كاربردي و عملياتي . CPR
 -3آموزش رو در رو پرستاران در مكان بخش اورژانس در روزهاي يك شنبه صبح .

 -4تداوم واستمرارآموزش ويژه گروه پرستاري درامر CPRدرمكان اتاقCPR

سر فصلهاي آموزشي :
ويژه همكاران خدمات پرستاري و مديران بخش هاي تابعه واحد درمان ( بخش هاي بستري مردان و
زنان  ,اورژانس  ,د يا ليز  ,اتاق هاي عمل و زايشگاه) .

 -1كليات  ( . CPRاقدامات اوليه و پيشرفته حفظ حيات )
 -2تجهيزات ترالي اورژانس .
 -3مروري بر داروهاي ترالي اورژانس .
 -4كار با دستگاه الكتروشوك و مانيتورينگ .
 -5كار با دستگاه پمپ انفوزيون و وارمرخون .
 -6كار با دستگاه ونتيالتور.

سر فصلهاي آموزشي :
( ويژه :همكاران بخش هاي زايشگاه و نوزادان )
همكاران بخش زايشگاه عالوه بر سي پي آر نوزاد مي بايست آگاهي و تبحر كامل در احياء مادر نيز

داشته باشند .
 -1احيا’ قلبي  -ريوي نوزاد .
 CPR -2نوزاد(ميز احيا نوزاد و مروري بر داروهاي احيا نوزادان) .
 -3ماساژ قلبي .
 -4نحوه رگ گيري از نوزاد .
 -5كار با دستگاه مانيتورينگ .
 -6كار با دستگاه پمپ انفوزيون .

 -7كار با دستگاه ونتيالتور.

ارزيابي دوره:
ارزيابي سطح آگاهي و عملكردي همكاران دوره ديده توسط سرپرست علمي بخش اورژانس و
مسئول آموزش احياء قلبي ريوي گروه پيراپزشكان ( سرپرستار بخش
اورژانس ) انجام خواهد شد .
 -كسب حداقل  %61امتياز تعيين شده در ارزيابي دوره .

تذكر  :در صورت عدم كسب امتياز تعيين شده ( حداقل  ) %61دوره آموزشي بدون احتساب
شيفت كاري مي بايست تكرار گردد .

زمان اجراي طرح  :از شهريور ماه تا آخر دي ماه  . 1385در روز هاي يك شنبه هر هفته .

مكان  :اتاق CPR

بخش اورژانس .

ويژه  :پرستاران و پيراپزشكان .

حسين حصاري نژاد
سوپروايزر آموزشي

