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هدف کلی درس:
آشنائی دانشجويان با عالئم ايست قلبی ريوي و شناسائی علتناي احتمالی آن و شروع اقدامات درمانی بر حسب اولويت

اهداف ویژه
دانشجو در پايان تدريس قادر خواهد بود.
احیاي قلبی ريوي را تعريف کند.
شیوع ايست قلبی ريوي را بداند.
نحوه تشخیص ايست قلبی و ريوي را شرح دهد.
علل منجر به ايست قلبی ريوي را شرح دهد.
اقدامات احیاء قلبی ريوي را بر حسب اولويت تقسیم بندي کند.
چگونگی باز کردن راه هوائی را توضیح دهد.
میزان فشردن قفسه سینه را شرح دهد.
چگونگی و میزان تنفس مصنوعی در حین احیاء قلبی ريوي را توضیح دهد.

میزان شوک الکتريکی در حین احیاء را انتخاب کند.
تشخیص افتراقی علت منجر به ايست قلبی را توصیف کند.
اگر بیمار به درمان هاي معمول احیاء قلبی ريوي جواب نداد علت آن را حدس بزند.
اداره مناسب بیمار را پس از احیاء موفقیت آمیز بیان کند.

روش تدريس
سخنرانی ،پرسش و پاسخ ،تمرين ،فیلم آموزشی
رسانه هاي آموزشی
اساليد پرژکتور ،ماکت ها و ابزار هاي احیاء
نحوه ارزشیابی
امتحان کتبی پايان ترم%11
آزمون از منارتناي آموخته شده در طی پراتیک%91
شرکت و فعالیت در بحث هاي علمی %61
رضايت مربی از دانشجو(علمی ،عملی ،اخالقی) %61
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