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  ي پزشکی استانرضا چالی زاده، لیسانس، معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریتها :مجري پروژه 
  آقاي دکتر علی اخوان، دکتراناظر طرح  : 

  آقاي دکتر عبداله کشاورز، دکترا، مدیر درمان دانشگه علوم پزشکیپیام گزار سالمت :  
  ناسخانم سکینه احمدي، کارش - آقاي علی سلیمانی، کاردان -آقاي اکبر نجف لو، کارشناس-آقاي دکتر وحید رائفی، دکترا پروژه: همکاران اصلی

  خالصه پروژه:

ورژانس ایست ناگهانی قلبی یکی از عوامل بسیار شابع منجر به مرگ می باشد که در بسیاري از موارد در محیط هاي خارج از بیمارستان و بخش هاي ا
که شانس بقاي بیمار طی می شوند. طی بررسی ها مشخص شده است  (VF)روي می دهد. بیشتر قربانیان در هنگام ایست قلبی دچار فیبریالسیون بطنی 

CPR  درصد هم می رسد. احتمال بقا با  75 -49درصد می باشد که با به کارگیري وسایل مجهز به  30دقیقه اول پس از ایست قلبی حدود  4 - 6در
کاهش می یابد و بعد از درصد  8شروع شود این احتمال به  CPRدقیقه از ایست قلبی بگذرد و سپس  10تا  6گذشت زمان کمتر می شود بطوریکه اگر 

  آن امکان نجات فرد به صفر نزدیک خواهد شد. 
یی که مهمترین عامل تعیین کننده شانس زنده ماندن افراد در ایست هاي ناگهانی قلبی حضور یک امدادگر با تجربه، آماده و تواناست اما از آنجا          

ن مصدوم عمال امکان پذیر نیست، این فرآیند تا رسیدن تیم پزشکی مجرب باید توسط افراد حضور افراد متخصص این امر در لحظات اول حادثه بر بالی
مار حاضر در صحنه که عمال امدادگران غیر حرفه اي و مردم عادي هستند بطور صحیح انجام شود تا از اتالف وقت و در نتیجه کاهش شانس بقاي بی

    کاسته شود.
نفر ساعت کار کارشناسی) با همکاران اصلی، ناظر، رابط سالمت، مشاورین و اعضاي کمیته راهبري پروژه ،  200جلسات متعدد (بیش از طی برگزاري  

زه براي در خصوص شیوایی و سادگی مطالب، نحوه ارائه آن و انتخاب اساتید و مربیان با تجربه و متعهد بحث و تبادل نظر گردید. سپس کارگاه سه رو
انجمن  2010آخرین متدهاي احیا بر اساس پروتکل با استفاده از بچه آموزشی نفر ساعت کار کارگاهی ) برگزار شد .کتا 200نفر با بیش از  15مربیان (

و  CPR   از وسایل کمک آموزشی مانند مانکنوریوي در بزرگساالن تهیه  - در مورد کمک هاي اولیه و احیاء قلبی،  (AHA)قلب ایاالت متحده 
 40نفر دانش اموز دبیرستانی که بر اساس روش نمونه گیري خوشه اي وارد مطالعه شده بودند ، درقالب  1200ه شد.  در این طرح ویدئو پرژکتور  استفاد

هاي گروه  نفر دانش اموز دختر بودند. براي مشخص نمودن میزان آگاهی 500نفر دانش اموز پسر و  700کارگاه یکروزه اموزش دیدند که از این تعداد 
سوال در دو مرحله در اختیار افراد مورد  20اي با  )، پرسشنامه posttestهاي ارائه شده ( و اثر بخشی آموزش pretest) از شروع اموزش (هدف قبل 

  مطالعه قرار گرفت. 
در صد دانش آموزان  95.  در صد قبال دوره کمک هاي اولیه را دیده بودند   12/3نفر دانش آموز مورد مطالعه 1200نتایج مطالعه نشان داد که در بین 

نمره  100از  25در صد پسر ها داراي اطالعات  28آموزش هاي عملی را در ماندگاري مطالب یادگرفته شده موثر می دانستند . از بین افراد مورد مطالعه  
در صد داراي  26شرکت کننده در مطالعه در مرحله  قبل از اموزش بودند . در بین دخترها ي  100نمره از  40در صد داراي اطالعات بیش از  12و 

نمره در مرحله قبل از آموزش بودند. ارتباط معنی داري بین سطح سواد والدین با  40در صد داراي اطالعات بیش از  19نمره و  100از  25اطالعات 
ین جنس و اطالعات قبل از آموزش نیز وجود ) . همچنین ارتباط معنی داري بp=0/01میزان اطالعات دانش آموز فبل از آموزش ها وجود داشت . (

  ) وجود داشت . p=0/001) . بین سطح دانش و اطالعات قبل و بعد از آموزش نیز ارتباط معنی داري (p= 0/001داشت . (

زش در سنین آموزش هاي عملی و چهره به چهره تاثیر بسزایی در یادگیري و ماندگاري آموزشها در ذهن آموزش گیرنده خواهد داشت . و آمو
  دقیقه طالیی خواهد داشت .  6یادگیري با درك موقعیت خطر ایست قلبی کمک بسیاري در نجات جان بیماران در 

  

  آموزش احیا قلبی ریوي به دانش آموزان دبیرستانی  عنوان پروژه:


