
 

                             99مبه  سبل  اسفند                                                 هزکش هْبرت ّبی ببلیٌی  واحد:

 1داًطجَیبى پشضکی درهقطع کبرآهَسیمقطع: 

( احیبی پیطزفتِ قلبی ریَی  ACLS)  Advanced Cardiac Life Suppor: عنوان برنبمه

 بشرگسبالى 

 بیَْضی : اعضبئ ّیئت علوی گزٍُ مسئول برنبمه

 ٍ  بشرگسبالى در  Advanced Cardiac Life Support  آضٌبئی بب تکٌیک اًجبمهدف کلی : 

 ّب آى اًجبم

  درحیطه دانص :

 : هَارد سیز را تَضیح دّذ درپبیبى ایي دٍرُ داًطجَ ببیذ بتَاًذ

  BLSٍ در اداهِ ادارُ کزدى هَالص یب بیوبرًوب بب رٍش  ACLSچگًَگی ٍ ضزٍع  -1

 ACLS ٍسبیل هَرد لشٍم بزای اًجبم هْبرت -2

ECG) پبلس اکسیوتزی ٍ کبپٌَهتزی-ٍسبیل ادارُ راُ َّایی پیطزفتِ -هبًیتَریٌگ-DC )ضَک 

 هَفق CPRتعزیف  -3

 خَدیهالک ّبی کبپٌَهتزی ببسگطت جزیبى خَى خَدبِ  -4

ضبهل )ایي هَارد NONSHOCKABLEرا اس هَارد  SHOCKABLEتطخیص ریتن ّبی  -5

VF/P.VT  ٍ ِاس سَی دیگز اسیستَل ٍPEA)  

 -ٍاسٍپزسیي -اپی ًفزیي )ایٌَتزٍپیک / آًتی آریتویک : درهبى ّبی هَثز بز اسبس تطخیص ریتن  -6

 پزٍکبییي آهبیذٍ...( -سَلفبت هٌیشین -آهیَدارٍى

  : نگرضیدرحیطه 

 داًطجَ ببیذ ًْبیت تالش ٍ پطتکبر خَد را بزای بْبَد فزاگیزی ٍ اًجبم هْبرت اًجبم دّذ.

  : مهبرتی درحیطه

 داًطجَ ببیذ بتَاًذ هزاحل هختلف اًجبم هْبرت را طبق چک لیست هزبَطِ اًجبم دّذ. -1

 سهیٌِ السم بزای حفظ چزخِ بقب را فزاّن ًوبیذ. -2

 را تطخیص دّذ.ٍجَد ًبض کبرٍتیذ  -3
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 ٍ یب سبیز افزاد کوک بخَاّذ. CPRاس تین  -4

 هبًیتَریٌگ السم را بزای هَالص بزقزار ًوبیذ. -5

 راُ َّایی را ببس کٌذ. Head tilt/ Chin lift/ Jaw trustبب تکٌیک  -6

 LMA/Iدر صَرت لشٍم بتَاًذ اس ٍسبیل سَپزاگلَتیک بزای ادارُ راُ َّایی استفبدُ ًوبیذ.)  -7

GEL ) 

بب  Chest Comprassionدر صَرت عذم ٍجَد پبلس کبرٍتیذ جْت بزقزاری گزدش خَى اس  -8

 استفبدُ ًوبیذ. 2ب30ًِسبت 

هذیزیت در بزقزاری راُ َّایی استبًذارد را بب کوک لَلِ تزاضِ اًجبم دّذ. ایي عول بب کوک  -9

 داخل تزاضِ را دارًذ.افزادی صَرت خَاّذ گزفت کِ آضٌبیی کبهل بِ اًجبم لَلِ گذاری 

 فزاّن ًوبیذ . IV ACSSESSدستزسی بِ ٍریذ هحیطی را اس طزیق  -10

 بِ هَالص ٍصل ًوبیذ.کبپٌَگزام ٍ پبلس اکسی هتز( /ECGهبًیتَریٌگ ) -11

بتَاًذ ریتن قلبی بیوبر را تطخیص دّذ ٍ در صَرت ٍجَد ریتن ّبی قببل ضَک دادى بِ هَالص  -12

 ببیفبسیک ٍ یب هًََفبسیک تجَیش ًوبیذ.ضَک را بز اسبس 

 اس دارٍّبی ایٌَتزٍپ ٍ آًتی آریتوی در ضزایط السم بزای بیوبر تجَیش ًوبیذ. -13
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 ًوبیص ضبیِ سبسی –سخٌزاًی  -: ٍسبیل کوک آهَسضی روش تدریس

                    عولی هْبرت بطَر هستقل: اًجبم فعبلیت دانطجو

 : آسهَى ایستگبّیضیوه ارزیببی
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