دورة انعاش القلب والتنفس المتقدمة للبالغين
()ACLS

 وصف الدورة:
تم تصميم دورة انعاش القلب والتنفس المتقدمة للبالغين ( )ACLSلمقدمي الرعاية الصحية الذين يشاركون في إنعاش المريض،
سواء داخل أو خارج المستشفى لتزويدهم بالمهارات الضرورية إلسعاف ومعالجة الحاالت القلبية الطارئة ،وتسلط الضوء على أهمية
إنقاذ الحياة األساسي لمرضى الحاالت القلبية الطارئة وتوحيد إنعاش القلب والرئتين المتقدم من خالل العمل كفريق طبي متكامل ،
ويتم في هذه الدورة استخدام طرق التدريس والتدريب المتطورة والتي تركز على إيصال المعلومة الحديثة والتدريب العملي في
المختبرات على المشبهات واألجهزة المتطورة .
وتستند دورة انعاش القلب والتنفس المتقدمة للبالغين على السيناريوهات السريرية و التي تشجع النشاط و المشاركة والتدريب
العملي من خالل مختبر التدريب ،حيث سيقوم الطالب بممارسة المهارات األساسية بشكل فردي وكجزء من فريق وكقائد فريق .
المشبهات واقعية تعزز المفاهيم األساسية التالية :الكفاءة في الرعاية األساسية لدعم الحياة والتعرف وبدء العالج المبكر في حاالت
توقف القلب المفاجئ والسكتة قلبية و تحديد وعالج آالم الصدر الناجمة عن انسداد الشريان التاجي الحادة و التعرف على الحاالت
السريرية األخرى التي تهدد الحياة (مثل السكتة الدماغية) وتوفير الرعاية األولية و المتقدمة من خالل فريق اإلنعاش الفعال.

 أهداف الدورة:
 .1التعرف على عالمات و أعراض االحتشاء الحاد لعضلة القلب و السكتة الدماغية.
 .2تطبيق استخدام مختلف األدوات و األساليب لفتح مجرى التنفس (مثل التنبيب الرغامي) و اعطاء األكسجين النعاش
المريض خالل التوقف المفاجئ لعضلة القلب.
 .3وصف االحتياطات و االستخدام األمثل لجهاز مزيل الرجفان األلي عند اعطاء الصدمة الكهربائية و الجهاز المنظم لضربات
القلب الخارجي.
 .4التعرف على انواع نظم تخطيط القلب الطبيعية و الغير طبيعية.
 .5التعرف على أنواع و استخدامات األدوية الخاصة بالقلب و التنفس في حاالت الطوارئ الطبية.
 .6تطبيق انعاش القلب و التنفس األساسي من خالل منقذ و احد أو أثنين.
 .7تطبيق المعرفة و المهارة كقائد فريق و كجزء من الفريق خالل انعاش القلب و التنفس المتقدم للبالغين.

 المنسبون للدورة :
األطباء والممرضين القانونيين والمسعفين وفنيي الطوارئ ومعالجي التنفسية وموفري الرعاية القلبية الوعائية في الحاالت
الطارئة.

•

مدة الدورة :يومين حسب برنامج رابطة القلب االمريكية.

 شروط النجاح بالدورة :
-

حضور الدورة كاملة .
النجاح في االمتحان النظري والحصول على عالمة  % 44كحد أدنى .

-

النجاح في االمتحان العملي .

-

حصول المشارك على دورة إنعاش القلب و التنفس التأسيسي كمتطلب سابق تقدم أيضا لالمتحان الشخصي من
خالل  ،student websiteالحصول على الكتاب المعتمد قبل الحضور الى الدورة .

•

يحصل المنسب الناجح على:

حصول المشارك على بطاقة معتمدة من رابطة القلب االمريكية صالحة لمدة عامين .

