
 

                             1400مهر ماه                                  مهارتهای بالینی        واحد:

طراح : دکتر محمد حقیقی  فوق تخصص      اموزش دستیاران جدیدالورود مقطع: 

 مراقبتهای ویژه 

( احیای پیشرفته قلبی  ACLS)  Advanced Cardiac Life Suppor: عنوان برنامه

 ریوی بزرگساالن 

 دستیاران جدید الورود در رشته های مختلف تخصصی: گروه هدف 

  –بیهوشی : اعضائ هیئت علمی گروه مسئول برنامه

در   Advanced Cardiac Life Support  آشنائی با تکنیک انجامهدف کلی : 

 و انجام آن ها  بزرگساالن

 باید بتواند :دستیار درپایان این دوره هدف اختصاصی :

 درحیطه دانش :

 بیمار را اداره نماید   BLS را بداند و قادر باشد  در ادامه  ACLSو شروع چگونگی -1

 وسایل مورد لزوم برای انجام مهارت مذکور را بداند )آماده کند (،شامل :-2

 ECG monitoring   وسایل  اداره راه هوایی پیشرفته را بشناسد   و بتواند انها

 را نام ببرد 

  ای ارزیابی  اکسیژناسیون  و ونتیالسیون را بشناسد برپالس اکسی متری  و کاپنومتری 

 DC.shock (defibrillator)   و انواع ان را شناخته   و بتواند از انها استفاده نماید 

 

 

بازگشت جریان خون خودبخودی را  بر اساس مالکهای کاپنومتری .و موفق را بداند CPRتعریف -3

 تشخیص بدهد 

 

تشخیص  . NONSHOCKABLEرا از موارد     SHOCKABLEدستیار باید بتواند ریتمهای -4

 بدهد 

 میباشد    PEAو از سوی دیگر  اسیستوله و  VF/P.VTموارد شما این 

 

، آمیودارون ،سولفات منیزیم ، وازوپرسین اپی نفرین ، درمانهای مناسب براساس تشخیص ریتم :) -5

 که شامل در مانهای اینوتروپیک و انتی اریتمیک میباشد (را بداند .پروکایین آمایدو ....

 

 درحیطه نگرش :

 

 .دانشجو باید نهایت تالش وپشتکار خود را برای بهبود فراگیری وانجام این مهارت انجام دهد

 

 :  درحیطه مهارتی

 

 دانشجو باید بتواند مراحل مختلف انجام مهارت مذکور را طبق چک لیست مربوطه انجام دهد .-1

 زمینه الزم برای حفظ چرخه بقا را فراهم نماید -2

 را تشخیص دهد.وجود نبض کاروتید  -3

 ویا سایر افراد کمک بخواهدCPRاز تیم -4

 

 عنوان مهارت:

ACLS 

 

 

 



 . برقرار نماید  مونیتورینگ الزم را برای بیمار-5

 راه هوایی را باز کند .   head tilt/chin lift/Jaw Thrustبا تکنیک -6

 در صورت لزوم بتواند از وسایل سوپراگلوتیک برای اداره راه هوایی استفاده نماید  مانند  -7

LMA  و یاI GEL . 

 

 chest،جهت برقراری گردش خون از در صورت عدم وجود پالس کاروتید -8

compression   استفاده نماید   2به  30با نسبت 

ا کمک لوله تراشه انجام دهد این  عمل  با مدیریت در برقراری راه هوایی استاندارد را ب -9

کمک افرادی صورت خواهد گرفت که  اشنایی کامل به انجام لوله گذاری داخل تراشه را 

  .دارند 

د  و در فراهم نمای IV ACSSESS دسترسی به ورید محیطی را از طریق  -10

صورت امکان اشنایی با روشهای  تجویز داخل استخوانی و یا ورید های مرکزی نیز داشته 

 باشد 

 

 و کاپنوگرام وپالس اکسی متر ( به بیمار وصل شود.ECGمانینورینگ ) -

 

و در صورت وجود ریتمهای قابل شوک دادن به قلبی بیماررا تشخیص دهد . بتواند ریتم -

 بیمار شوک را بر اساس بای فازیک ویا مونو فازیک تجویز نماید 

 

برای احیاء  اینوتروپ و انتی اریتمی در شرایط الزم برای بیمار تجویز نماید داروهای از -

 .ریتم قلبی بیمار را استفاده کند   برپایه

 
 
 
 
 

 
 

 نمایش شبیه سازی –سخنرانی  -وسایل کمک آموزشی : روش تدریس

                    : انجام عملی مهارت بطور مستقلیاردستفعالیت 

 : آزمون ایستگاهیشیوه ارزیابی

 

 

 

 عنوان مهارت:

ACLS 

 

 

 


