
 الدورة المتقدمة لدعم الحياة في االصابات 

 

(ATLS - Provider) 

  
 

 دورة المتدرب

 

 :وصف الدورة 

هي دورة تفاعلية لمدة يومين ونصف تعتمد على الفرضيات حيث يقوم المرشدون بإلقاء المحاضرات التفاعلية ثم يقوم المشاركون 

 .يق مبادئ الدورة المتقدمة لدعم الحياة في اإلصاباتبإجراء ورش عمل تدريبية تعتمد على المهارات في تطب

 ( معتمدة من كلية الجراحيين األمريكية(ACS 

 :محاضرات الدورة  

فس الصناعي وعالج الصدمات تشمل الدورة على التقييم المبدئي و إدارة المرضى و الحاالت و عالج المجاري التنفسية و إدارة التن

س و الحبل الشوكي و العمود الفقري وإصابات الجهازالعضلي أوإصابات الصدر والبطن ومناقشة المهارات الجراحية و إصابات الر

لدى األطفال والمسنين والنساء و بعض الحاالت الخاصة والعظمي واإلصابات الناتجة عن الحروق أو التعرض للبرودة الشديدة و

 .عتماداً على حالته بعد استقرارهاإنتقال إلى قسم العناية التي يحتاجها المريض ارات التي تتعلق باإلالمه

 

 مهارات الدورة المتقدمة لدعم الحياة في اإلصابات: 

التنفس وعالج المجاري التنفسية و إدارة   المبدئي واإللمام بالمهارات الجراحية المخبرية  تشمل المهارات القدرة على التقييم

راء مجموعات للتشاور قبل عمل الصناعي وتقييم اإلصابات و الصدمات وإدارتها وإجراء األشعة السينية لتحديد إصابات الصدر وإج

الفحوصات و عمل االستبيانات الثانوية و تقييم إصابات الرأس والرقبة وعالجها و تقييم إصابات الحبل الشوكي و إدارتها وتقييم 

 .وإدارتها و إجراء الفرضيات والتقييم المبدئي إصابات الجهازالعضلي والعظمي
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  :المنسبون للدورة 

لمنسقين فيمكنهم الحضور كمستمعين طب الطوارئ وا ألطباء فقط أما طاقم التمريض وطاقم اإلسعاف وفنييهذه الدورة مصممة ل

  .ويجب على المشاركين االستعداد التام ودراسة الكتيبات اليدوية لإللمام بموضوعات هذه الدورة .فقط

 (MCQ Multiple Choice Questions)ضوعي مو اختبار 04يجب على المشاركين إتمام هذه الدورة عن طريق اجتياز 

 .% و اجتياز جميع المهارات74بمعدل  

 :يحصل المنسب الناجح على  

سوف تتكون لدى المشاركين المهارات والخبرات المطلوبة في تحديد ومعالجة اإلصابات المختلفة لدى المرضى الكبار واألطفال 

  طاقة متدرب وشهادة سارية المفعول ألربع سنوات.المتعرضين إلصابات متعددة، وسوف يستلم المشترك الناجح ب

وسيتم دعوة المشاركين المتميزين والذين تم اإلشراف عليهم من قبل أعضاء هيئة تدريس الدورة المتقدمة لدعم الحياة في اإلصابات 

عقد الدورة المتقدمة لدعم الحياة فقط على األطباء في البلدان التي تم فيها  إلى المشاركة في دورة المدرب، وتنحصر أحقية المشاركة

 .(ACS)كلية الجراحيين األمريكية في اإلصابات التي تصدر من 
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