طرح درس روزانه

سال تحصيلي  :نيم سال اول 99-99

تاريخ ارائه درس( (: )1جلسه ی اول)

دانشکده :پزشکي

نوع درس :نظری  -علمي

مقطع  /رشته:

نام مدرس  :دکتر فرهاد باقريان

نام درس (واحد)  :آشنايي با مفاهيم احيای قلبي ريوی
پيشرفته BLS (Basic Life Support)-ACLSاحيای قلبي

تعداد دانشجو1-11:

ريوی پايه
ترم:فراگيران رشته های مختلف پزشکي

مدت زمان کالس 4:ساعت

اهداف کلی درس :آشنايي با مفاهيم احيای قلبي ريوی
اهداف ويژه در پايان کالس
دانشجو بايد بتواند:
.2

چگونگي برخورد با ارست قلبي – تنفسي را بيان کند
-چگونگي تشخيص ارست قلبي – تنفسي را توضيح دهد

.3

اجزای احيای قلبي ريوی پايه ( )BLSوپيشرفته ( )ACLSرا بيان کند

.4

توالي صحيح زنجيره حيات را بيان کند-توالي صحيح اقدامات اوليه  CPRرا انجام دهد

.1

.1
.6
.7

نحوه صحيح  Chest Compressionو  Rescue Breathingرا انجام دهد-نسبت صحيح  Chest Compressionو  Breathingو زمان انجام آنها را بيان کند

.9

نحوه صحيح باز کردن راه هوايي و مانورهای راه هوايي و  Breathingصحيح را انجام دهد-نحوه انجام  CPRيک نفره و  CPRدو نفره را بيان کند

.11

چگونگي قرار دادن بيمار در وضعيت  Recovery Positionرا توضيح دهدتجهيزات  CPRرا بشناسند و آماده کنند .

.12

روشهای فشردن قفسه سينه درگروهای مختلف سني را بدانند و انجام دهند .

.13

فشردن قفسه سينه را صحيح اجرا کنند .ک-

.14

مانورهای مختلف باز کردن راه هوايي را به درستي اجرا کنند .

.11

تهويه با آمبو بگ را به درستي اجرا کنند
 . CPRباکيفيت باال را شرح دهند

.17

انديکاسيون های انتوباسيون را شرح دهند .

.19

در آماده کردن وسايل مورد نياز انتوباسيون در گروههای مختلف سني مهارت کسب کنند .

.19

انتوباسيون را صحيح انجام دهند .

.21

روش های خارج کردن صحيح لوله تراشه را بدانند .
نکات مهم دارويي و داروهايي که در cprمورد استفاده قرار مي گيرندرا بدانند .

.22

با تشخيص آريتميهای خطرناک ازروی، ECGاقدامات درماني فوری را انجام دهند .

.23

مراقبت های بعد از احيا را بدانند .

.24

عوارض انتوباسيون را شرح دهند .

.21

روشهای ارزيابي برای تاييد جايگذاری صحيح لوله تراشه را شرح دهند و انجام دهند .

.26

در اجرای صحيح مکش تراکئوبرونشيال در يک بيماراينتوبه مهارت کسب کنند .

.27
.29

در محافظت از لوله تراشه و فيکس کردن آن مهارت کسب کنند .
اهميت استفاده از کاپنو گرافي درCPRرا بدانند .

.29

موارد استفاده از شوک سينکرونايز را شرح دهند .

.31

ميزان انرژی الزم برای دفيبره کردن دربزرگسال و اطفال را بدانند .

.9
.11

.16

.21

.31

 .نحوه صحيح انتقال بيماری که اينتوبه شده را بشناسند

پيش بيني رفتار ورودی ‘ :
(آمادگي الزم دانشجو قبل از شروع کالس):
-1

مفهوم ايست قلبي راتوضيح دهد

-2

علل ايست های قلبي راشرح دهد.

-3

علل ايست تنفسي راتوضيح دهيد
هدف از انجام  CPRرا بدانند .

-1

وظايف تيم احياراشرح دهد

-4

مدت زمان:

کليات درس بخش اول:

:مدت زمان

تشخيص ارست قلبي تنفسي ،توالي صحيح اقدامات احيا ،نحوه صحيح
chest compression

ارزشيابي در حين تدريس :پرسش وپاسخ

:مدت زمان

بخش دوم:

:مدت زمان

جمع بندی و نتيجه گيری:

:مدت زمان

روش تدريس :استفاده از اساليد و سخنراني ،کار با موالژ ،کار گروهي و انفرادی با موالژ
وسايل کمک آموزشي :کامپيوتر(نرم افزار  Power Pointو  ،)Preziويدئوپروژکتور و وايت برد و موالژ،اندازه های مختلف
ماسک ،لوله تراشه،تيغه الرنگوسکوپ ،آمبوبگ ،منبع اکسيژن ،اورهد
فعاليت فراگيران :گوش دادن و شرکت فعال در فرايند يادگيری- -يادداشت برداشتن سر کالس
ارزشيابي پاياني :برگزاری امتحان پايان ترم به صورت:
 -1چهار گزينه ايي
-2جای خالي
 -3سواالت تشريحي کوتاه پاسخ
-4عملي
منابع اصلي درس( Association Heart American) AHA:
منابع و سايتهای کمک کننده:

