
 
 

            

 

 

 یاتیح  یاه یتحما اهی کارگاه  و سطح بندی محتوی  آموزشی  
 ساالری  امیر دکتر 

کارگیری روش ،پیشرو رد شبیه سازی بالینی  نوین آموزشی  اهی فناوری اه و ب
 

 

 

 

 

 



 

 (Basic Life Support) 1سطح  یاتیح یها یتحما کارگاه
 

انجها    ههای سهنی ملفله     های حیاتی پایهه در گهروه   و کسب دانش و مهارت عملی فراگیران در زمینه حمایت های پایه این دوره با هدف آموزش مهارت   

 طراحی شده است. (AEDخودکار )مانورهای برطرف کردن انسداد راه هوایی و اسففاده صحیح و مناسب از دسفگاه دفیبریالتور خارجی 

 یراپزشکانپ و پرسفاران  پزشکانملاطبین:               

  رئوس مطالب:        

 در بزرگساالن  کودکان و شیرخواران حیاتی پایه های حمایت 

 های سنی ملفل برخورد با انسداد راه هوایی در گروه 

  انجا  مانورهای مناسب برای برطرف کردن انسداد راه( هواییFBAO)  

  در حین احیاء به صورت عملیتهویه مصنوعی فشردن قفسه سینه و برقراری 

 (اسففاده از دسفگاه دفیبریالتور خارجی خودکارAED) 

 

 مانکن ها و شبیه سازهای بالینی بر روی ها کار عملی و انجا  مهارتنحوه آموزش: نمایش فیلم  ایفای نقش   بیان سناریو و 

 باشد.میساعت  6 مدت زمان دوره 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 (Advance Cardiac Life Support) 2سطح  یاتیح یها یتحما کارگاه 
الگهوریفم   آشنایی بها  ریوی و –پیشرففه احیاء قلبی  های حمایت مهارت عملی در زمینه کسب دانش وحیات و پیشرففه   یها دوره با هدف آموزش مهارت ینا

برخهورد بها ایسهت     های قلبی و نحوه درمان آنها  شناخت داروهای مورد اسففاده در احیاء و نحوه اسففاده صحیح از آنهها  انواع دیس ریفمی های آن  شناسایی

 طراحی شده است. آن از صحیحاداره راه هوایی در حین احیاء  آشنایی با دفیبریالتور و نحوه بکارگیری  های تکنیکها و  انواع روش تنفسی و

 پرسفاران ی پزشکان عموم  پزشکان مفلصص ملاطبین:           

 رئوس مطالب:    

  ر حمایت های حیاتی پایه و انجا  بمروریCPR 

 پایه و پیشرففه مدیریت راه هوایی 

 نوار قلب یرو تفس یحگرففن صح 

 قلبی یعشا یفمیر یسد و درمانتشلیص   یقلب یبا مانیفورها کار                                                         

  موثر  یکیاعمال شوک الکفر 

 برخورد با ایست قلبی بدون نبض 

 برخورد با تاکیکاردی پایدار و ناپایدار  

 برخورد با برادیکاردی 

  یالکسیتروما  شوک آناف ی سندر  حاد کرونر  سکفه مغزبرخورد بالینی با 

 ها و شبیه سازهای بالینی ها بر روی مانکن و انجا  مهارت گروهیکار   فیلم  ایفای نقش  بیان سناریونحوه آموزش: نمایش 

 باشد.ساعت می 12 مدت زمان دوره 



 

 (Advance Life Support) 3سطح  یاتیح یها یتحما کارگاه
         یو تهویهه مکهانیک   اکسیژناسهیون   یکوتیروتهومی انجها  کر  مههارت عملهی در زمینهه    پیشرففه حیات و کسب دانش و  یها دوره با هدف آموزش مهارت ینا

در  یاءاح  یقلب یستپس از ا یها مراقبت  و درمان آنها یاففراق تشلیص  (IO)یداخل اسفلوان دسفرسی  توراکوسفومی سوزنی  یو کاپنوگراف یمفریاکس پالس

 یاتکردن فر  گزارش عمل پر و   چالش های اخالقی احیاء بیمارانیاءاح یاتو نظارت بر عمل مدیریت  یاحیاء اثربلش به صورت کار تیم اجراء  خاص یطشرا

 طراحی شده است. یاءاح

 یژهپرسفاران اورژانس و مراقبت و ی پزشکان عموم  تلصصی یاراندسف  فلوشیپ ها ی علم یئته یاعضا ملاطبین: 

 یکوتیروتومیانجا  کر 

 یسوزن یتوراکوسفوم                                                                                                          

 یو تهویه مکانیک اکسیژناسیون  

 یو کاپنوگراف یمفریاکس پالس                                                                                                                

 یداخل اسفلوان دسفرسی(IO)                                                                             

 و درمان آنها یاففراق تشلیص 

 احیاء بعد از جراحی قلب باز   احیاء در شرایط خاص: آسم  غرق شدگی  برق گرففگی و...یقلب یستپس از ا یها مراقبت 

 یاحیاء اثربلش به صورت کار تیم اجراء 

 یاءاح یاتو نظارت بر عمل مدیریت 

  چالش های اخالقی احیاء بیماران 

 یاءاح یاتکردن فر  گزارش عمل پر 

 مانکن ها و شبیه سازهای بالینیها بر روی  و انجا  مهارت گروهیکار   نحوه آموزش: نمایش فیلم  ایفای نقش   بیان سناریو

 .باشدساعت می 8 همراه با شرایط ویژه عملی مدت زمان دوره
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 مهارت های عملی صالحیت ها و  آموزشی رئوس مطالب

 تشلیص صحیح ایست قلبی و تنفسی 

 (Cبرقراری گردش خون )

 ( Aیی )باز کردن راه هوا 

 (Bانجا  تهویه تنفسی ) 

 (D دسفگاه الکفروشوک ) AEDیا مد  AEDاعمال شوک الکفریکی با اسففاده از دسفگاه 

 تنفسی -تشلیص ایست قلبی 

 ارزیابی پاسلگویی

 بررسی تنقس

 بررسی نبض کاروتید

 با کیفیت باال CPR فشردن قفسه سینه

 باز کردن راه هوایی
 چانه باال -مانور سر عقب

 Jaw Thrustمانور 

 تنفسی پایهتهویه 

 تهویه دهان به شیلد صورت

 تهویه دهان به ماسک جیبی

 BVMتهویه با 

 AEDاسففاده از دسفگاه 
 اتصال درست پدهای چند منظوره

 بکارگیری مناسب دسفگاه

 برطرف کردن انسداد راه هوایی مانورهای (FBAOبرطرف کردن انسداد راه هوایی )

 پایهپروتکل اسفاندارد احیاء 

 تک نفره -احیاء پایه 

 دو یا چند نفره –احیاء پایه 
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 (Airway Managementاداره راه هوایی با اسففاده از تجهیزات پایه و پیشرففه )

 تهویه و اکسیژناسیون با اسففاده از وسایل پایه

 گرففن صحیح و تفسیر نوار قلب

انواع   های درمانی پروتکل   مانیفورهای قلبی و تشلیص درست دیس ریفمی شایعکار با 

 های قلبیریفم

 اعمال شوک الکفریکی  موثر 

 کارگذاری  تنظیم و نگهداری پیس میکرهای خارجی

تجویز دارو در طول احیا با اسففاده از مسیرهای وریدی  داخل تراشه و داخل اسفلوانی  

 اسب داروها  آشنائی با عوارض داروئی و پیشگیری مناسب از آنهامحاسبه و تجویز دوز من

تنفسی )سندر  حاد کرونر  سکفه مغزی   -شناسائی و درمان اولیه علل رایج ایست قلبی

 تروما  شوک آنافیالکسی( 

 

 باز نگه داشفن راه هوایی

Basic Airway(OPA,NPA) 

Suctioning 

ETT 

LMA 

LT 

Combi tube 

 BVM از طریق  تهویه و اکسیژناسیون

 اعمال شوک الکفریکی
 آسنکرونیزه)دفیبریالسیون(

 سنکرونیزه )کاردیوورژن(

 پیس میکر موقت
 پیس میکر خارجی

 پیس میکر موقت داخلی

 تفسیر نوار قلب 

 تشلیص دیس ریفمی های شایع

 های قلبیانواع ریفم برخورد با های درمانی پروتکل

 نحوه گرففن نوار قلب

 تفسیر سیسفماتیک نوار قلب

 یمارب ینگمانیفور

  تاکیکاردی

 برادی کاردی

 و...  PEA/ آسیسفول / فیبریالسیون بطنی

 بکارگیری داروهای ترالی اورژانس

Routes of Usage 

 اندیکاسیون

 دوزاژ

 مالحظات خاص

 آشنایی با الگوریفم برخورد بالینی (ACS کرونر)سندر  حاد 

Stroke ینیبرخورد بال یفمبا الگور ییآشنا 

 ینیبرخورد بال یفمبا الگور ییآشنا یالکسیشوک آناف

 تروما

 ABCDEارزیابی 

 محدودسازی حرکات سفون مهره ها

 توراکوسفومی سوزنی  کنفرل خونریزی

 بیجرکت سازی لگن و اندا  ها
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 انجا  کریکوتیروتومی

 اکسیژناسیون و تهویه مکانیکی

 پالس اکسیمفری و کاپنوگرافی 

 توراکوسفومی سوزنی

 (IOدسفرسی داخل اسفلوانی)

 (5H,5Tتشلیص اففراقی)

 مراقبت های پس از ایست قلبی

 احیاء در شرایط خاص: آسم  غرق شدگی  برق گرففگی و...

 احیاء بعد از جراحی قلب باز

 اجراء احیاء اثربلش به صورت کار تیمی

 مدیریت و نظارت بر عملیات احیاء 

 چالش های اخالقی احیاء

 پر کردن فر  گزارش عملیات احیاء

 کریکوتیروتومی
 سوزنی

 جراحی

 تهویه و اکسیژناسیون 

 با اسففاده از انواع ونفیالتور 

ATV 

 ICUونفیالتور 

 یو کاپنوگراف یمفریاکسپالس 
  یمفریپالس اکس

 یکاپنوگراف کاپنومفری و

 5H,5T تشلیص اففراقی و درمان اولیه

 Post Cardiac Arrest Care یقلب یستپس از ا یمراقبت ها

 CPR in Special Situation خاص یطدر شرا یاءاح

 احیاء بعد از جراحی قلب باز

 
Emergency Resternotomy 

Internal Cardiac Massage/Defibrillation 

 یمیکار ت

 یاءاح یاتبر عمل نظارت

Team Work 

CPR Supervision 

 فر  های وزارت بهداشتثبت و مسفندسازی اصولی فرایند در   یاءاح یاتپر کردن فر  گزارش عمل


