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 پوست 3099

 حیو اتاق عمل در باره نحوه انجام صح یسال چهارم هوشبر انیدانشجو یآگاه زانیم یبررس
 0903-0909 یلیدر سال تحص CPR انجام

 یریوز دهیسع *,یاحمد انتظارگان(: ) سندهینو
 زدی یصدوق دیشه یعلوم پزشک دانشگاهسازمان: 

 ahentezari@gmail.com پست الکترونیکی:
 

تا زمان برگشات جریاان خاون  گرددمیریوی فرایند است برای باز گرداندن اعمال حیاتی اعضای مهم بدن که تالش  احیاء قلبی،: مقدمه
مصنوعی برقرار شود. احیای قلبی ریوی جزء عملیات حیاتی در حمایت پایه ای یا زندگی  صورتبهخودبخودی بیمار، گردش خون و تنفس 

در این پژوهش میزان آگاهی دانشجویان سال چهام رشته های هوشبری و  .که ضامن نجات فرد و جلوگیری از مرگ ناگهانی است باشدمی
 0321-0320در سال تحصیلی  CPRدر مورد نحوه صحیح انجام  اتاق عمل دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

 .استشدهبررسی 
و کلیه دانشجویان سال  استشدهمقطعه ای و یک مرحله ای اجراء  صورتبهاین پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی است که  روش تحقیق:

می باشند. روش اجراء بدین صورت است  موردبررسی( رشته های اتاق عمل و بیهوشی دانشکده پیراپزشکی جزء جامعه 8و  6ترم )چهارم 
مربوط به روش صحیح انجام احیای قلبی ریوی  سؤاالتکه دارای  نامهپرسشکه برای سنجش میزان آگاهی و دانش این دانشجویان از یک 

ئم ایست قلبی، تنفسی و مربوط به عال سؤاالتمشخصات دموگرافیک،  ازجملهاز قسمت های مختلف  نامهپرسشاین  اندشدهاست سنجیده 
صحیح اداره و راه هوائی، روش صحیح فشاردن  روش نحوه ارزیابی بیمار دچار ارست قلبی، روش صحیح احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته،

ه ماسااژ قفسه سینه و ماساژ قلبی، نحوه و موارد استفاده از دستگاه الکتروشوک در احیاء، روش صحیح تهویه ریوی و نسبت تعداد تنفس ب
و اعتبار و اعتماد علمی آن توسط اعضای هیئت علمای  استشدهقلبی، دارو درمانی در احیاء و نحوه مراقبت از بیمار پس از ارست تشکیل 

 صورت گرفته است SPSS افزارنرمآماری از طریق  وتحلیلتجزیهاست.  قرارگرفته تائیددانشکده و گروه بیهوشی دانشگاه مورد 

نفر بوده اند کاه از  26در این طرح تحقیقاتی  کنندهشرکتدر این پژوهش نشان دهنده این است که دانشجویان  آمدهدستبهنتایج نتایج: 
نفار  26( درصد دانشجوی رشته هوشبری بوده اند وهمچناین تعاداد 60/2نفر ) 61و اتاق عمل  ( درصددانشجوی38/0نفر ) 36این تعداد 

 88زیار  ( درصد62/6) نفر 66و سال  88درصد مرد بوده اند. میانگین سنی شرکت کنندگان در طرح  (66/3نفر ) 63و ( درصد زن 22/6)
در این پژوهش نشان دهنده این است  آمدهدستبهنتایج  2داشته اند. با توجه به جدول شماره  سن 88 ( درصد باالی26/6نفر ) 23و  سال

نفار  22( و در ساطح متوساط 6,0%نفر ) 6که فراوانی میزان آگاهی دانشجویان در مرحله ی مواجهه با بیمار ایست قلبی در سطح ضعیف 
( و 68,3نفار )% 60( و در سطح متوسط 01,3نفر )% 01در سطح ضعیف  BLSمرحله ی  در (،32,8نفر )% 38( و در سطح خوب 26,6)%

( ودر ساطح 68,8نفر )% 61در سطح متوسط  ( و01,3نفر )% 01در سطح ضعیف  ACLS(، در مرحله ی 66,6نفر )% 66در سطح خوب 
( و در سطح 26,6نفر )% 26( و در سطح متوسط 16,8نفر )% 6( ودر مرحله ی مراقبت پس از احیاء در سطح ضعیف %06,2نفر ) 06خوب 
 .باشدمی( 32,0نفر )% 36خوب 

باعث بادگیری عمیق وپایدار در آگاهی وانجاام احیااء قلبای وریاوی  تواندمیتنها گذراندن واحدهای تئوری درسی ن: گیرینتیجهبحث و 
حتای  کارگاهی وکار گروهی بالینی در طول دوران تحصایل و صورتبههای مداوم تئوری وعملی  آموزشصحیح وموفق گردد بلکه نیاز به 
 .باشدمیپس از دوران فارغ التحصیلی 

یویر یقلب اءیاح ،یسال آخر، اتاق عمل، هوشبر انی، دانشجویآگاه کلمات کلیدی:
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