
 
                              99مبه  سبل  اسفند                                            هرکس هْبرت ّبی ببلیٌی واحد:

 1داًطجَیبى پسضکی درهقطع کبرآهَزیمقطع: 

 ( احیبی پبیِ قلبی ریَی بسرگسبالى   BLS)  Basic Life Support: عنوان مهبرت 

 ٍ هرکس هْبرتْبی ببلیٌی بیَْضی: اعضبئ ّیئت علوی گرٍُ مسئول برنبمه

 ّب آى اًجبم ٍ  بسرگسبالى در  Basic Life Support   آضٌبئی بب تکٌیک اًجبمهدف کلی : 

 درحیطه دانص :

 : هَارد زیر را ضرح دّذ داًطجَ درپبیبى ایي دٍرُ ببیذ بتَاًذ 

 پبیِ CPRهراحل اًجبم تکٌیک  -1

 guide-آهبَبگ -هبسک در اًذازُ ّبی هختلف) پبیِ CPR سبیل هَرد لسٍم برای اًجبم هْبرتٍ -2

Airway-تختِ -صىکپسَل اکسیCPR ;لَلِ ّبی رابط- Suction ) 

 آًبتَهی قفسِ سیٌِ ٍ راُ َّایی -3

 پبیِ CPRتکٌیک ًحَُ بررسی ٍضعیت هَالش ٍ تصوین گیری الزم برحسب ضرایط جْت اًجبم  -4

 ًحَُ بررسی ًبض ّبی هرکسی ٍ هحیطی ٍ تٌفس -5

 اقذاهبت الزم جْت اطالع بِ اٍرشاًس  -6

 پبیِ CPRپَزیطي هٌبسب اًجبم تکٌیک  -7

 هبًَر ّبی ببز کردى راُ َّایی -8

 در بسرگسبالى CPRًسبت تعذاد هبسبش قلبی بِ تٌفس در ّر سیکل  -9

 تک ًفرُ ٍ دٍ ًفرُ CPRتکٌیک  -10

 

 درحیطه نگرش :

 داًطجَ ببیذ ًْبیت تالش ٍپطتکبر خَد را برای بْبَد فراگیری ٍاًجبم ایي هْبرت اًجبم دّذ. -

 

 

 عنوان مهبرت:

 احیب پبیه
 

 

 



 :  درحیطه مهبرتی

 .چک لیست هربَطِ اًجبم دّذ را طبقداًطجَ ببیذ هراحل هختلف اًجبم هْبرت  -1

 اتطخیص دّذ. ر هَالشعذم پبسخ دّی  -2

 تٌفس را تطخیص دّذ. عذم ٍجَد ًبض کبرٍتیذ ٍ -3

 .یب سبیر افراد کوک بخَاّذ CPRٍ از تین  -4

 را بِ پطت بخَاببًذ . هَالش -5

 . کٌذ ببز را َّایی راُ  head tilt/chin lift/Jaw Thrustبب تکٌیک -6

 کوک کٌذ .هَالش بِ تٌفس کردى  -7

 .ٍجَد ًبض را چک کٌذ -8

 . دّذ اداهِ  تٌفس بیوبر را ضرببى دردقیقِ(، 40اگر ًبض ٍجَد دارد )بیص از -9

-80بِ هیساى   chest compressionجْت برقراری گردش خَى از ،اگر ًبض ٍجَد ًذارد -10

 .عذد در دقیقِ استفبدُ ًوبیذ 100

ببضذ ٍاگر عولیبت یک ًفرُ است 5/1 گر عولیبت دٍ ًفرُ است ًسبت تَْیِ / فطبر سیٌِ ببیذ ا -11

 چِ یک ًفرُ چِ، دًٍفرُ ( CPR 2/30 درابتذای) ببضذ .15/2ایي ًسبت ببیذ 

 

 ًوبیص ضبیِ سبزی –سخٌراًی  -: ٍسبیل کوک آهَزضی روش تدریس

                    : اًجبم عولی هْبرت بطَر هستقلفعبلیت دانطجو

 آزهَى ایستگبّی -چک لیست: ضیوه ارزیببی
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