
 احیاء نوزادعنوان مهارت:
 فیزیولوژی قلب و ریه پیش نیاز:

 دوره بالینی دانشجویانگروه هدف:

 کسب دانش و توانایی الزم برای برقراری راه هوایی مطمئن و برقراری گردش خونهدف کلی:

 اهداف ویژه

 دانشجو باید در پایان دوره بر اساس دستورالعملها بتواند:

 بگذارد. warmerنوزاد را در -1

 نوزاد را خشك کند تا هیپوترم نشود.-2

 ابتدا دهان و سپس بینی نوزاد را پوار کند.-3

 زمان الزم در انجام احیا قلبی ریوی را رعایت کند.-4

 چنانچه تنفس ندارد تحریك پوستی )مالش پشت نوزاد (انجام دهد.-5

 انجام دهد.اگر تنفس برنگشت فورا اکسیژن رسانی را با ماسك و آمبوبگ  -6

 تنفس بدهد 46-66در یك دقیقه بین -7

 ثانیه  با آمبو تنفس بدهد و ریت قلب را بشمارد. 15-36به مدت -8

 نگاه به پوست و نفس بیمار کند و قلب را گوش دهد.-9

 ضرب نماید. 16ثانیه گوش کرده در  6ضربان قلب را در -16

 قلب ،تنها اکسیژن بدهد. rate >166چنانچه -11

 باشد ماساژ قلبی را هم شروع کند. 166ر تعداد ضربان قلب کمتر از اگ-12

 باشد: 66،ولی بیش از  166چنانچه تعداد ضربان قلب کمتر از -13

 و باال رونده نباشد:هم آمبو بدهد و هم ماساژ قلبی انجام دهد. 66-86بین -

 و باال رونده باشد :آمبو بدهد و ماساژ قطع شود.66-86بین -

 انجام دهد.  intubationباشد  باید هم ماساژ قلبی بدهد و هم برای نوزاد  66قلب کمتر از  rateاگر -14

 ماساژ سه تنفس بدهد. 8به ازای هر -15

 فشار وارد کند .   chestارتفاع  3/1با هر ماساژبه اندازه -16

 باید هر دو ریه )راست و چپ( و شكم را گوش کند.-17

 بگیرد.باید رگ مناسب از نوزاد -18

 داروهایی را که می توان از راه لوله تراشه داد را نام ببرد.-19

 نوزاد را به ونتیالتور وصل کند.-26

 شایعترین علت ارست نوزاد را بداند.-21

 شایعترین علت ارست تنفسی در نوزاد را توضیح دهد.-22

 ،ویدئو پروژکتور،وسایل الزم در ارتباط با کارگاه  مانكن آموزشیوسایل مورد نیاز:

 :به صورت سخنرانی و نمایش عملی روش تدریس

 انجام عملی مهارتفعالیت دانشجویان :

 مشاهده : شیوه ارزیابی

  Nelson Textbook of pediatrics 2667رفرانس:



 


