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 هؼاُذٍ ًؼذ ػذم تْاًایی  اًدام ًالؾ تا راٌُوایی ًظثتا کاهل تطْر کاهل  سهاى ccuتزرطی ّ ػٌاخت ّ هزالثت استیوار در تخغ 

        ػزکت در تحْیل تخغ ؿثح

        ػزکت در ّیشیت تیوار خْد

          هزالثت اس تیوار خْد تزاطاص فزایٌذ پزطتاری

        رػایت اطتاًذارد ُای پزطتاری در پزّطدزُا 

 

 
 هؼاُذٍ ًؼذ ػذم تْاًایی  اًدام ًالؾ تا راٌُوایی ًظثتا کاهل تطْر کاهل  سهاى هزالثت کل ًگز ّ کارتزد داًغ ّػلن ٌُّز پزطتاری

        لادر تَ ػٌاطایی ػالین ایظکوی در ًْار للثی تیوار خْد

        لادر تَ ػٌاطایی اًْاع آریتوی  در تیوار خْد

        آػٌایی ّ اخزای دطتْرات دارّیی تیوار

        تفظیز ّ تطثیك ًتایح آسهایؼگاُی تا ػالین تالیٌی

        آهْسع تَ تیوار ّ خاًْادٍ اّ

        پذیزع ّ اًتمال تیوار خْد

        ccu ّاحذ ACLSهؼاُذٍ یا ػزکت فؼال 
         سایز ّاحذ ُای بیوارستاىACLSهؼاُذٍ یا ػزکت فؼال 

 

 
 هؼاُذٍ ًؼذ ػذم تْاًایی  اًدام ًالؾ تا راٌُوایی ًظثتا کاهل تطْر کاهل  سهاى کارتزد تدِیشات ّ لْاسم تخغ

        کارتزد ّتؼییي هحل لیذ ُای هاًیتْر 

          لیذی  12تؼییي هحل ّگزفتي ًْار للثی  

        آػٌایی ّ کارتزد دطتگاٍ ػْک 

        آػٌایی ّ کارتزد دطتگاٍ طاکؼي

        آػٌایی ّ کارتزد دطتگاٍ الراًظکْپ

        آػٌایی ّ کارتزد پوپ اًفشیْى 

        آػٌایی ّ کارتزد دطتگاٍ طزًگ اًفشیْى 

 

  
 هؼاُذٍ ًؼذ ػذم تْاًایی  اًدام ًالؾ تا راٌُوایی ًظثتا کاهل تطْر کاهل  سهاى ccuدارُّای تخغ 

        کارتزد دارُّای ضذ آریتویآػٌایی ّ 

کارتزد دارُّای آًتی گْاگْالًتآػٌایی ّ          

کارتزد دارُّای تزّهثْلیش کٌٌذٍآػٌایی ّ          

کارتزد دارُّای هخذر آػٌایی ّ          

        ACLSکارتزد دارُّایوْرد هـزف در آػٌایی ّ 

 

 
 هؼاُذٍ ًؼذ ػذم تْاًایی  اًدام ًالؾ تا راٌُوایی ًظثتا کاهل تطْر کاهل  سهاى ccuفؼالیت ُای هذیزیتی 

        ccuرػایت اؿْل حاکن در آػٌایی ّ 

        ccuتا ًحٍْ هذیزیت آػٌایی 

        ارایَ راُکار تزای تِثْد اهز هزالیت

 

 

 
 هؼاُذٍ ًؼذ ػذم تْاًایی  اًدام ًالؾ تا راٌُوایی ًظثتا کاهل تطْر کاهل  سهاى تْسعَ داًص فزدی ّ حزفِایی

        ػزکت در کٌفزاًض رّساًَ تخغ 

        اًگیشٍ تحث ّ یادگیزی هطالة خذیذ  

        اطتفادٍ اس هطالة خذیذ ّ تَ رّس در ارایَ هطالة
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هحاطثَ ریت - 1  

(ًزهال ، غیز ًزهال، اًْاع آریتوی ّ تلْک ُا  )ریتن - 2  

تزرطی اسًظز ایظکوی ّ آًفارکت- 3  

الذام هزالثتی ّ درهاى- 3  

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اوتظارات عمىمی ُویؼَ اکثزا تٌذرت غیز لاتل لثْل دیذٍ ًؼذ سهاى  دّرٍ تْضیحات

 حضْر تَ هْلغ       

 رػایت پْػغ ّ ظاُز ػوْهی       

 ػزکت فؼال در اهز آهْسع تالیٌی       

 احظاص هظْلیت در کار       

 داػتي اػتواد تٌفض       

 تزد تاری ّ اًتماد پذیز تْدى       

 داػتي ػداػت       

قدرت مهارت در برقراری ارتباط با بیمار،        

 پرسنل و مربی

 

 قابل ارایه تىسط داوشجىیان مىارد و مىضىعات کىفراوس

:CPR آموزش بً بیمار، کىترل ، C/P مرفیه وپتیذیه، ...  ایىذرال ، متورال و:   ، گروي بتا بلوکرٌا و مخذرٌا  شامل
وراپامیل ، دیلتیازیم و اداالت،  ترومبولیتک ٌا ضذ ا وعقادٌا شامل  استرپتوکیىاز ، ٌپاریه : گروي کلسیم بلوکرٌا شامل 

،  داروٌای ضذ اریتمی بطىی  لیذوکائیه ، امیودارون و پروکاویه امیذ ، داروٌای ضذ اریتمی دٌلیس ی  ...و وارفاریه و
 ccu ، مذیریت واحذ U/A –MI، ،  اربتمی ٌای قلبی .... دیژکسیه ، و 

 

 وظایف داوشجى  سهاى تحْیل تحْیل ّ کٌتزل تْطظ هزتی اهتیاس

یکؼٌثَ ُفتَ دّم-1    

طؼٌثَ ُفتَ دّم- 2  

 ارایَ دّ هْرد گشارع پزطتاری تپْطت 

چِارػٌثَ ُفتَ اّل- 1    

دّػٌثَ ُفتَ دّم - 2   

 ارایَ دّ هْرد ژّرًال تا فزم پیْطتی 

 تؼییي  تا اػضا گزٍّ داًؼدْیاى  

 

 ارایَ کٌفزاًض تیي تخؼی اًتخاب ػذٍ

 ارایَ در ؿْرت ػزکت  

 
 :ACLSگشارع یک هْرد  ػزکت در 

 دّػٌثَ ُفتَ اّل  

 طؼٌثَ ُفتَ دّم

  تفظیز  ًْار للثی تیوار

 

 تیوارطتاى CPR   ػزکت در کذ    تا اًتخاب هزتی   

 :ACLSگسارش یک مىرد  شرکت در 
 ، هْفقت آهیش بْدى ّ ًبْدى آى  (دارُّاّ ضْک)علت بزّس ، عالین، اقذاهات اجنام ضذٍ: هطالب

 

   


