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  بررسی پنج ساله عملیات احیاء قلبی در یکی از مراکز اموزشی درمانی استان گیان

 ۲،تهمینه ادیبی۹،طاهره شیرزادی2،عزت پاریاد1،مرضیه جهانی 

 )نویسنده مسئول( سوپروایزر آموزشی،کارشناس ارشد آموزش پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی گیان،رشت،ایران  -1
 مربی،عضو هیئت علمی،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سامت،دانشگاه علوم پزشکی گیان،رشت،ایران -2
 مدیریت خدمات پرستاری،کارشناس پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی گیان،رشت،ایران -۹
 سرپرستار اورژانس،کارشناس پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی گیان،رشت،ایران -۲

    jahanimzh@gmail.comنویسنده مسئول:  پست الکترونیک
امروزه بیماریهای قلبی عروقی به عنوان شایع ترین بیماری مزمن در  اغلب کشورهای جهان  به عنوان یک مشکل  :مقدمه

مطرح می باشد  و اولین عامل مرگ و میر در بین زنان و مران تمام نزادها و سنین محسوب می گردد.از انجایی که تابلوی 
ای مرگ در بسیاری از بیماریها قلبی بصورت مرگ ناگهانی است،برای کاهش مرگ و میر ناشی از این بیماریها،توجه بیشتر نه

به احیاد قلبی ریوی و عوامل تعیین کننده موفقیت آن و تدابیری که باعث افزایش کارایی احیای قلبی می شود ضروری به نظر 
 موفقیت عملیات احیاء قلبی ریوی دریکی از مراکز اموزشی درمانی استان گیان تعیین میزان  این مطالعه می رسد  هدف 

مورد بررسی قرار  1۹۳۲تا پایان ماه اسفند   1۹۳۲در این مطالعه توصیفی  گزارشات موارد احیاء قلبی از ماه تیر  :روش کار
ه های بخش اورژانس  مورد بررسی قرار گرفته است .جهت گرد اوری داده ها فرم های احیاء قلبی ریوی و گزارشات پروند

 گرفت. 

مورد کا عملیات احیاء قلبی ریوی در بخش اورژانس  1۲16سال  0یافته های این تحقیق نشان داد که در طول  یافته ها:
ر مورد فوت شده به بیمارستان منتقل شده بوند که بعلت مسائل اخاقی و روانی همراهان احیاء ب 0۲۹صورت گرفته است که 

( بوده است و نرخ %6/21مورد) 111سال،  0روی انان نیز عملیات احیاء انجام گرفته است و کل احیاهای موفق در طول این 
حاکی از ان بود که  میانگین سنی  1۹۳۲روند رو به رشد داشته است.بررسی پرونده های سال  ۳۹موفقیت احیاها در سال 

 ( بوه است،که البته تفاوتی در جنسیت احیاهای موفق وجود نداشته است.% 6/6۰و جنس اکثر نمونه ها مرد ) 0/0۰بیماران 

به نظر می رسد با توجه به اقدامات فراوانی که در زمینه آموزش و استفاده از پزشکان متخصص طب اورژانس و  نتیجه گیری:
به اینکه عوامل متعددی در موفقیت پزشکان مقیم در طول سالهای اخیر شاهد افزایش نرخ احیاهای موفق بوه ایم با توجه 

احیاء موثر می باشند،فراهم آوری نیروی انسانی مداخله گر زبده ،امکانات و تجهیزات می تواند نتایج آن را تحت تاثیر قرار دهد 
 و این امر توجه بیش از بیش مدیران را می طلبد.

 ریوی،احیاء موفق،بخش اورژانس -احیاء قلبیکلمات کلیدی:
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