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  مقاله پژوهشي

هاي  ي بخش بر عملكرد پرسنل پرستار ريوي- احياي قلبيتاثير آموزش
 1389منتخب بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد در 

  
 محمد ،1 شهريار صالحي تالي،2، دكتر افسانه ملكپور تهراني1 زهرا ايازي،1سيد جليل حسيني ايراني

   3رحيمي مديسه
ياهان دارويي، دانشگاه علوم پزشكي  دانشجوي دكتري مركز تحقيقات گ3گروه پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، شهركرد، ايران؛-١

  .، شهركرد، ايرانگروه پزشكي اجتماعي، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد3؛شهركرد، شهركرد، ايران
  16/6/91 :پذيرش تاريخ     30/3/91: اصالح نهايي   22/2/91  :تاريخ دريافت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :مقدمه
 دردهاي با بيماران زا شماريبي روزانه تعداد

 به قلبي، هاي سكته به منجر مشابه موارد ا يو قلبي شديد
 اورژانسها به آورمرگ و خطرناك شرايط از نجات اميد

بار  اولين كه 1960 سال از. كنندمي مراجعه
Kouwenhoven  قلبي ماساژ با را ريوي قلبي احياي   

 روش، در زيادي هايپيشرفت تاكنون داد، انجام
 وجود به درمان كادر مهارت و استفاده مورد هايدارو
 ايست از بعد مير و مرگ ميزان همچنان اما است، آمده
 بر موثر  فاكتورهاي.باالست موارد بقيه به نسبت قلبي

 عدم قبيل از  مواردي.باشندمتنوع مي احياء برآيند
 شروع در تاخير ديده، تعليم و متبحر افراد به دسترسي

  :چكيده
 اين ،روقي بيماران دچار ايست قلبي تنفسيع-با توجه به نقش حياتي پرستاران در احياي قلبي :زمينه و هدف

ريوي بر عملكرد پرسنل پرستاري بخشهاي منتخب بيمارستانهاي  -پژوهش با هدف تعيين تاثير آموزش احياي قلبي
  .  انجام گرديد1389دانشگاه علوم پزشكي شهركرد در سال 

 ، ICU،CCU بخشهاي در شاغل نپرستارا كليه در آن كه است تجربينيمه ايمطالعه پژوهش اين :روش بررسي
 و انتخاب سرشماري روش به شهركرد پزشكي علوم دانشگاه هايبيمارستان ريكاوري و ليبر ها،فوريت اورژانس،

 گرديد مقايسه و ارزيابي شده استاندارد ليست چك توسط آنان عملكرد آموزشي، هايكارگاه برگزاري از پس و قبل
  .گرفت قرار تحليل و تجزيه مورد SPSS افزار نرم و استنباطي و يفيتوص آمار از استفاده باداده ها 

 پژوهش سئواالت بخش  در.بود سال 5/4 هابخش ساير در و سال 2/2 اورژانس در اشتغال سابقه  ميانگين:هاافتهي
 تيم با تماس در  درصد و8/81±6/11 هوشياري سطح ارزيابي در پژوهش مورد واحدهاي عملكرد نيز

 از استفاده چون مواردي در و افت يارتقاء  درصد100  به عملي آموزش از پس كه بود  درصد53/81±4/11احياء
 درماني مراكز كليه در سواالت كليه درخصوص و رسيد درصد 25/56± 3/8به درصد 9/42 ±8/7از  اكسيژن ماسك
  ).>05/0P (داشت وجود آماري داريمعني اختالف آموزش از بعد و قبل شده اخذ نمرات بين بررسي، مورد
 رعايت لزوم كه گرددمي  CPRزمينه در پرستاران مهارت و دانش سطح ارتقاء باعث آموزشي  مداخله:گيرينتيجه
 و واقعي محيط با مواجهه و عملي تمرين براي بيشتر زمان و اختصاص عملي و تئوري آموزش نوين هايشيوه توالي

 اجتناب و الزم امري ريوي-قلبي احياي از پرستاري پرسنل فعال تمشارك و گروهي كار تعليم صورت به آموزش
  . باشدمي ناپذير

  
  .پرستاري عملكرد ريوي، -قلبي احياي آموزش، :واژه هاي كليدي

  E‐mail:m_rahimi7@yahoo.com، 0381-3346722: تلفن- شهركرددانشگاه علوم پزشكي-شهركرد: نويسنده مسئول*
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 هميشگي و مهم هاي بحث از ماساژ ايهتكنيك و ماساژ
  . )1(است

 ايست موقع در كه هستند كساني اولين پرستاران
   حاضر آنان بالين بر بستري، بيماران ريوي و قلبي
 عمليات انجام زمينه در كافي اندازه به بايد آنان.شوندمي

 دهه اواخر از. باشند داشته مهارت ريوي قلبي احياي
 عمليات در مهارت زمينه در متعددي مطالعات 1980
 اين از  برخي).2(گرديد انجام) CPR(ريوي قلبي احياي

 را احيا برآيند بر ديده تعليم افراد وجود تاثير هاپژوهش
 تحقيقات اين از كي ينتايج كه ايگونه به دادند، نشان

 بيشتر مهارت با نفر ك يوجود حتي كه بود آن از حاكي
 .)3(باشد داشته احيا دبرآين بر شگرفي تاثير تواندمي

مي  ادگيري يبه منجر آموزشي هر دارند عقيده محققين
 روشهاي در ادگيري يپايداري و عمق ميزان اما شود

 از عظيمي بخش. است متفاوت آموزشي مختلف
 برنامه بخشي اثر بررسي به اخير سالهاي مطالعات
 پايدار ادگيري يايجاد زمينه در مختلف آموزشي
 عمليات آموزش براي رايج روشهاي از كيي .اندپرداخته
 سال از كه است كارگاهي روش ريوي، قلبي احياي
 ).4 (است بوده استفاده مورد پرستاري در تاكنون 1941

Inwood كارگاهي روش تاثير بررسي  به1996 سال در 
 احياي عمليات مورد در پرستاران پايدار ادگيري يبر

 ك ياو ادهاستف مورد ابزار. پرداخت ريوي قلبي
 بين در ماهه سه فاصله دو در كه بود قسمتي سه پرسشنامه
 نتايج.نمود توزيع كارگاه در كننده شركت پرستاران
 بوده ضعيف ابتدا در افراد اين دانش كه داد نشان حاصله

 اين نيز ماه 6 تا كه داده نشان افزايش كارگاه از بعد اما
 ك يدر Hamilton ).5(بود مانده باقي پايدار نتايج
 هايروش تاثير ساله 20 بررسي به مروري مطالعه
 مهارت و دانش پايدار ادگيري يبر آموزش مختلف
 روشها بهترين خود گيرينتيجه در و پرداخت پرستاران

 هايمانكن و ايرايانه ايبرنامه آموزشي از استفاده را
 بنابراين .)6(نمود معرفي ايرايانه سازيشبيه و صدادار

 عمليات انسجام و موفقيت كه نيست پوشيده بر كسي
 كه شد خواهد كسب صورتي در ريوي قلبي احياي

 سر پشت و كامل طور به ثانيا و سريع اوالً الزم، اقدامات
 در شود، انجام سريع احياء چنانچه. گيرد صورت هم
. شودمي هاانسان جان نجات باعث موارد درصد 60-40
 احياء افراد عملكرد و مهارت مستلزم احياء موفقيت ولي

 با جدال بحراني لحظات در انسان نجات و است كننده
 و آگاهي دانش، ميزان به وابسته زندگي، تنها و مرگ
 لحظات، اين در. اوست بالين بر حاضر افراد دستي چيره
 از مهارت و دانش از برخوردار و كارآمد نيروي وجود
 متاسفانه وجود اين با. )7(است بيمار مسلم حقوق جمله

 قلبي احياي عمليات مهم مبحث عملي و تئوري آموزش
 خوبي به پزشكي علوم هايگروه دروس طرح در ريوي

 بر دانشگاهها، التحصيالنفارغ و است نشده مشخص
در  مهارت و علم از متفاوتي ميزان به خود عالقه حسب
 كافي دانش و مهارت  داشتن).8(برخوردارند زمينه اين
-دست هايگروه الزامات از ريوي -قلبي احياي امر در

 را نكته اين بايد البته. است پزشكي حرف كار اندر
 ارتقاء به الزاماً منجر ادگيري يافزايش كه نمود ادآوري

 به اغلب نيز شده انجام مطالعات و گرددنمي عملكرد
 اشاره پرستاران ادگيري يبر كارگاهي آموزش تاثير
سي تأثير آموزش احياي اين مطالعه با هدف برر .دارد
 . ريوي بر عملكرد پرسنل پرستاري انجام شد-قلبي

  :روش بررسي
  بصورت تجربينيمه اي مطالعه حاضرپژوهش

 بر آموزش تاثير تعيين هدف با كه است بعد و قبل
 هايبيمارستان منتخب بخشهاي پرستاري پرسنل عملكرد
 ريوي و قلبي احياي در شهركرد پزشكي علوم دانشگاه

 در مطالعه مورد جمعيت. است شده انجام 1389 سال در
 ICU بخشهاي در شاغل پرستاران كليه شامل تحقيق اين

ريكاوري  و ليبر ها،فوريت اورژانس، ،CCUو 
 شامل  شهركرد پزشكي علوم دانشگاه بيمارستانهاي

) س(و هاجر كاشاني اهللاآيت درماني و آموزشي مراكز



                              سيد جليل حسيني ايراني و همكاران                             تاثير آموزش بر عملكرد پرسنل پرستاري
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) عج(عصر ولي حضرت ايهبيمارستان همچنين شهركرد،

 لردگان، شهدا فارسان، الشهداء سيد حضرت بروجن،
 به توجه  با.بود ناغان) ع(جواد امام اردل، رضا امام

 محدود همچنين الذكر،فوق بخشهاي تعداد بودن محدود
 اين در شرايط واجد تكنسينهاي و پرستاران تعداد بودن

 و شدند بانتخا  سرشماري روش با هانمونه بيمارستانها،
 معيار. نمودند شركت مطالعه اين در نفر 352 مجموع در

 و رواني و جسمي سالمت داشتن شامل مطالعه به ورود
  .شد گرفته نظر در پرستاري كادر در اشتغال داشتن

 درمان معاونت با الزم هماهنگي انجام از پس
 و درماني آموزشي مراكز روساي و دانشگاه

 اساس بر شهركرد پزشكي علوم دانشگاه بيمارستانهاي
 آموزشي كارگاه سه شده، بنديزمان جدول كي

 گروه ك يتوسط ريوي -قلبي احياي باليني مهارتهاي
 آموزش ارشد و كارشناسان بيهوشي متخصصين از ثابت

 ابزار. برگزارگرديد پرستاري پرسنل ديده، جهت
 ليست چك پژوهش، در اين اطالعات گردآوري

 كه بود ريوي-قلبي در احياي پرستاران عملكرد بررسي
 از تعدادي اختيار در محتوا روايي تعيين براي تهيه از پس

 گرفت قرار امر اين در نظر صاحب علمي هيات اعضاي
 پژوهشگر گرديد و برطرف امكان حد تا آن اشكاالت و
. نمود استفاده اطالعات گردآوري ابزار عنوان به آن از
 و بلي شيوه به بيارزيا سوال 33 داراي ليست چك اين
 در ك ينمره استاندارد حد در عملكرد براي كه بود خير
 حد از كمتر عملكرد براي و شودمي گرفته نظر

 زمان  مدت.گرفتنمي تعلق  فرد به اينمره استاندارد
 نظر در دقيقه 5-7 ليست چك هر تكميل براي الزم

 صورت به و ساعت دو آموزشي كارگاه هر .شد گرفته
 از قبل ايشان  عملكرد.گرديد برگزار ميان رد روز كي

 استاندارد ليست چك از استفاده با كارگاه برگزاري
 مجدداً نيز  كارگاه برگزاري از پس و ارزيابي شده

 تكميل  زمان.گرفت قرار ارزيابي مورد آنان عملكرد
 تا هفته ك يبين كارگاه برگزاري از پس ليستچك

 شرايط در ءاحيا لياتعم دادن انجام زمان در و ماه كي
 از ليست چك تكميل  جهت.گرفت انجام واقعي

 از پس كه شد استفاده بيمارستانها آموزشي سوپروايزر
 در آنان به ساعته دو آموزشي جلسه ك يدر آنها شركت
 الزم اطالعات ليست چك صحيح تكميل نحوه مورد
 به اطالعات ورود و ليستها چك تكميل از  پس.شد داده
کای اسکوئر  آماري تستهاي از استفاده با SPSS افزار نرم

 ليست چك در موجود موارد كه افرادي فراواني مقايسه(
 tو ) آموزش از بعد و قبل بودند داده انجام صحيح را

 داده) مداخله از بعد و قبل افراد نمرات ميانگين( زوجی
  .گرفت قرار  مقايسه و تحليل و تجزيه مورد ها

  : هايافته
 مشخصات بخش در پژوهش از حاصل يهايافته
 منتخب هاي بخش در شاغل آزمودنيهاي دموگرافيك
 ها، فوريت بخشهاي شامل دانشگاه تابعه هايبيمارستان
 آن از حاكي ريكاوري، و ليبر CCU  و ICUاورژانس،

 مونث درصد 2/89،)نفر 352 (آنها كل تعداد از كه بود
 سال 29/31± 4/9سني ميانگين با مذكر درصد 8/10 و

  . اندبوده
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   بر اساس پرسشنامه مورد استفادهمداخله از بعد و قبل صحيح عملكرد داراي افراد فراواني :1شماره جدول
  بعد  قبل  عملكرد  بعد  قبل  عملكرد
  1/99  1/82  ژول حسب بر انرژي تنظيم  100  8/81  بيمار هوشياري سطح ارزيابي
  chest tump  6/38  8/73 از استفاده  5/48  7/12  آن انفوزيون و زايلوكائين محاسبه
  100  5/81  احيا تيم با تماس  100  8/23  بيمار زير در احيا تخته قراردادن

  100  2/37  شوك براي آمادگي اعالم  100  8/21  ها مهره ستون ديدگي آسيب به توجه
  4/68  2/56   لوله تراشههيتعب  100  8/21  هوايي راه كردن باز براي چهارگانه مانورهاي از استفاده
  3/82  19/41  تراشه لوله تثبيت  7/87  2/31  احيا روند در اقدامات كليه ثبت
  9/86  3/13  سينه قفسه آمدن باال به توجه  2/56  9/42  هوا دميدن و اكسيژن ماسك از صحيح استفاده نحوه
  100  3/88  قلب نوار كنترل  92  3/84  دادن شوك حين بيمار تخت با همكاران تماس عدم به توجه
  6/90  4/55  كاروتيد نبض كنترل  4/43  4/14  بيمار به هوا تخليه و بازدم فرصت دادن

  3/59  13  شرياني خون گازهاي كنترل 8/98  5/52   به هنگام دادن شوكژنيقطع اكس
  100  1/93  حياتي عالئم كنترل  100  6/69  خارجي جسم وجود نظر از دهان حفره بررسي
  9/88  3/34  پدالها همزمان تخليه  100  2/87  پزشك دارويي دستورات انجام

  5/62  9/30  سينه ليدهاي نمودن وصل 100  6/90  ي ماساژ قلبهي دستها در ناححيقرار دادن صح
  1/95  8/85  بيكربنات تزريق  1/95  4/78  الكتروشوك پدالهاي گرفتن دست به

 air way  4/64  2/79قرار دادن   7/95  4/43  صحيح طور به آپكس پدال دادن قرار

  100  100  وريدي خط برقراري  100  6/28  احيا عمليات سيكل چهار از پس قلب ضربان و تنفس وضعيت
  --  --  -----  100  2/37  ماساژ فواصل رعايت
  005/0< p آموزش كاي اسكوئر(براي همه مقادير در مقايسه قبل و بعد از آموزش(  

  
 و درماني و آموزشي مراكز تفكيك به آموزش زا بعد و قبل نمرات  و انحراف معيارميانگين :2 شماره جدول

   بيمارستانها

 زوجي تي  آزمون*             

 *P-value  انحراف معيار±                    ميانگين

 قبل از مداخله          بعد از مداخله      

 بيمارستان/ مركز نام

 شهركرد كاشاني اهللا آيت درماني وآموزشي  مركز 3/12±4/19 7/16±30 02/0

 شهركرد هاجر درماني آموزشي و مركز 7/11±9/19 2/19±9/27 002/0

001/0  
 

 بروجن )عج(عصر ولي حضرت بيمارستان 6/10±8/15 1/16±3/31

01/0  
 

4/18±8/28 

 

8/8±16 

 

 فارسان الشهدا سيد بيمارستان

01/0  
 

9/18±28 8/9±18 

 

 لردگان شهدا بيمارستان

01/0 8/16±28 

 

4/12±18 

 

 ناغان و اردل) ع(جواد ماما و) ع(رضا امام بيمارستانهاي
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 واحدها درصد 39/82 تحصيالت سطح
 گزارش ديپلم درصد 39/5 و كاردان22/12 كارشناس،

 كنندگانشركت درصد 85/75 تعداد اين از. گرديد
 كار، سابقه نظر از. بودند درصد مجرد 15/24 و متاهل

 بخش در پژوهش، واحدهاي بكار اشتغال سابقه ميانگين
 بيمارستان بخشهاي ساير در و سال 18/2 اورژانس هاي

  .بود سال 5/4
 كاي تست با ها افته يتحليل سواالت، بخش در

 هر در صحيح عملكرد با افراد تعداد داد نشان اسكوئر
 از بعد و قبل ليست چك در نظر مورد موارد از كي

. p)>005/0 (است داشته داري معني افزايش مداخله
                                                                                                                                                                                                )1جدول شماره(

 توسط شده اخذ نمرات ميانگين همچنين
 زمراك تفكيك به آموزش از بعد قبل و ها آزمودني
 در است آمده دست به زوجي تي آزمون با كه درماني
  .است شده داده نشان 2 شماره جدول
  :بحث

 اختالف بودن باالتر و حاضر مطالعه به توجه با
 و آموزش از بعد و آموزش از قبل نمرات ميانگين
 گروه در صحيح عملكرد با افراد تعداد افزايش همچنين
 ارتقاي عثبا آموزشي مداخله رسدمي نظر به هدف

 ريوي قلبي احياي عمليات زمينه در پرستاران عملكرد

  .است شده
 پزشكي علوم دانشگاه در كه ايمطالعه در

 رشته آخر ترم دانشجويان از نفر 37 روي بر گرگان
 اختالف كه رسيدند نتيجه اين به دادند انجام پرستاري

 - قلبي احياي در دانشجويان پيشرفته پايه عملكرد ميزان
 مداخله از بعد و قبل اطالعات ميانگين به توجه با ريوي
  ).9(است داشته داريمعني آماري تفاوت

 تاثير مورد در ديگري مطالعه در همچنين
 كه داد نشان نتايج پرستاران دانش بر كارگاهي آموزش
 را پرستاري جامعه نياز ريوي -قلبي احياي هايكارگاه

 در هاكارگاه ناي تكرار اما نمايد،مي برطرف تاحدودي
. رسدمي نظر به ضروري ماه 6 حداكثر و منظم فواصل

 آخر ترم دانشجويان روي بر ديگري پژوهش نتايج
 آخر ترم دانشجويان آگاهي ميزان كه داد نشان پرستاري
 اطالعات ريوي و قلبي احياي پايه اطالعات از پرستاري
 روش به آموزش از قبل ريوي و قلبي احياي پيشرفته
 تفاوت آموزش، از پس اطالعات اين با هيكارگا
 مطالعات اين در البته. )10 (است داشته دارمعني آماري
 كارگاههاي در شركت با پرستاران آگاهي افزايش تنها

 حاضر مطالعه خالف بر و است بوده نظر مد آموزشي
 در آگاهي. است نشده سنجيده عملكرد بر آموزش تاثير
 هايپروتكل و مرگ به منجر شايع هايآريتمي مورد

 كارشناس 26 روي بر كه پژوهشي در متداول درماني
 دارو مورد در و بود پايين بسيار شد انجام پرستاري
 ميزان آموزش، از پس اما. نبود مناسب چندان نيز درماني
 حال اين  با.افت يافزايش ايمالحظه قابل طور به آگاهي
 اقدامات زمينه در پرستاران عملكرد بر آموزش تاثير
-مانور ريوي-قلبي ايست دچار بيمار با برخورد در اوليه

 قلبي، ماساژ انجام چگونگي و هوايي راه كردن باز هاي
 در  همچنين).7(است نبوده مالحظه قابل آگاهي افزايش
 بر ريوي قلبي احياي آموزش روش دو تاثير ايمطالعه
 روش آن در كه شد بررسي پزشكي دانشجويان روي

 روش با) عملي كارگاه و تئوري(معمول  آموزشي
 ترطوالني كارگاهي و تئوري (ديگري جديد آموزشي
 اين  نتايج.شد مقايسه) واقعي محيط در تمرين با همراه
 و دانش سطح گروه دو هر در كه داد نشان مطالعه

 اين نوين آموزشي روش در ولي افته يافزايش عملكرد
 سوي از .)11(است بوده بيشتر توجهي قابل طور به تاثير
 عملكرد مورد در مقطعي پژوهش ك ينتايج ديگر

 درصد 5/6 تنها كه داد نشان احيا عمليات در پرستاران
-داشته تراشه گذاريلوله در زياد خيلي مهارت واحدها

 انجام در زياد خيلي مهارت آنان، درصد 7/9 تنها و اند
 بتوان شايد). 12(اندداشته ريوي قلبي احياي عمليات

 تخصيص عدم را كارگاهي مداخالت برخي تاثير عدم
 رفع همچنين و آموزش، تمرين براي كافي زمان

 استفاده با توانمي و دانست دهندگانآموزش اشكاالت
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 آموزشها اين تاثير بر آموزشي نوين روشهاي از
 مطالعه محدوديتهاي از .افزود افراد عملكرد بر خصوصاً
 زمان نبودن كسان يبه توانمي مطالعه اين در موجود
 به توجه با كه كرد اشاره آموزش از پس افراد سنجش
 واقعي شرايط در افراد سنجش و زماني بازه بودن كوتاه

 مراكز در افراد  همچنين.است چشمگيري قابل حدي تا
 شدندمي سنجش مركز همان سوپروايزر توسط مختلف

 متفاوت همچنين و افراد قبلي شناخت به توجه با كه
 اين است ممكن مختلف مراكز در گرسنجش افراد بودن
 براي سوپروايزرها در سوگيري ايجاد باعث مسئله
 برگزاري با شد سعي كه گردد ليست چك تكميل
 مشكل اين از حدي تا افراد اين براي توجيهي جلسه

 ارزيابي مورد مشابه نسبتاً طور به افراد و شود جلوگيري
 زماني فواصل در را ادافر بايد  همچنين.قرارگيرند
 گذشت با شود مشخص تا نمود بررسي مجدداً ترطوالني
 كيفيت و افراد هايآموخته سطح در تغييري چه زمان
 توجه با كلي طور  به.شودمي ايجاد احيا عمليات انجام

 كه رسدمي نظربه مشابه مطالعات و مطالعه اين نتايج به
 پرستاران ايبر آموزشي كارگاههاي و كالسها برگزاري

 مهارتهاي حفظ و ارتقاء در تواندمي مناسب فواصل در
 بيماران جان نجات و احيا عمليات صحيح انجام در آنان
  .باشد داشته توجهي قابل تاثير

   :گيري نتيجه
 و دانش سطح ارتقاء باعث آموزشي مداخله

 لزوم كه گرددمي  CPRزمينه در پرستاران مهارت
و  عملي و تئوري آموزش وينن هايشيوه توالي رعايت

 با مواجهه و عملي تمرين براي بيشتر زمان اختصاص
 و گروهي كار تعليم صورت به آموزش و واقعي محيط

 ريوي-قلبي احياي از پرستاري پرسنل فعال مشاركت
 .باشدمي ناپذير اجتناب و الزم امري

  
  
  

 :هاي پژوهش در بالينكاربرد يافته

 بسيار مهمي در ارائه كه پرستاران نقشئياز آنجا
 مراقبتهاي پرستاري داشته و در تمام ساعات شبانه روز

- حاضر ميبر بالين بيماراندر بخشهاي بيمارستاني و 

 در صورت نياز بيماران به احياء قلبي ريوي به باشند،
 و در دسترس عنوان يكي از اعضاي كليدي تيم احياء

 خود جهت  صحيح وموقعهتوانند با اقدامات ب ميبيمار
 لذا نتايج اين ،تداوم زندگي بيماران تاثيرگذار باشند

 مسئولين محترم  كاربرديتواند مورد استفادهتحقيق مي
هاي معاونتهاي آموزشي و درمان  حوزهآموزشي در

 مديران  -1: دانشگاههاي علوم پزشكي كشور باشد
  با استفاده از نتايج اين تحقيقدانشگاههاپرستاري محترم 
هاي توانند نسبت به آموزشميطوح صف و ستاد در س
 قلبي ريوي جهت پرسنل پرستاري در ءاي احيادوره

 مسئولين آموزشي دانشگاه -2 .بيمارستانها اقدام كنند
توانند با توجه به اهميت هاي علوم پزشكي كشور مي

 دروس نظري و موضوع بر آموزش احياي قلبي ريوي در

يد نموده و بر اجراي كارآموزيهاي دانشجويان تاك
 -3 .آموزشها مرتبط با موضوع بيشتر نظارت نمايند

پرستاران شاغل در بيمارستانها با توجه به اهميت موضوع 
اي متقاضي برگزاري كارگاههاي مشابه بصورت دوره

هاي قبلي آموزشي در راستاي تمرين و تكرار دانسته
   .خود باشند

  :تشكر و قدرداني
 ورياو فن ت محترم تحقيقاتبدينوسيله از معاون

دانشگاه علوم پزشكي شهركرد جهت حمايت مالي از 
 اين طرح و معاونت محترم درمان و مديران محترم پرستاري 

مارستانهاي دانشگاه يبو سوپر وايزرهاي محترم آموزشي 
د جهت همكاري در اجراي اين طرح علوم پزشكي شهركر

  .نمايم تقدير و تشكر ميتحقيقاتي
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Background and aims: One of the most important factors that affect the success of cardio 
pulmonary resuscitation (CPR) is the availability of expert CPR nurses that can immediately 
and correctly initiate and continue the CPR. The aim of  this study  was to evaluate  the  effect 
of  CPR  training  on performance of  nurses in some  selected hospitals  of  Shahrekord 
University of medical Sciences in 2010. 
Methods: This study is a quasi-experimental study that consists of all the ICU, CCU. 
Emergency and labour nursing staff. After they participated in a CPR workshop, their 
performance was assessed using a checklist and compared with their performance before the 
workshop. Data were analyzed using SPSS software. 
Results: 89.2% participants were female. The mean age of participants was 31.29±9.4 years. 
Before  the study,  the  performance  score  of  nurses  in  assessing  patient’s consciousness 
was 81.8%±11.6% and the teamwork score was 81.53% ±11.4%. Both of these scores increased 
to 100% after the study. The score of using oxygen mask was 42.9%±7.8% that increased 
56.25% ±8.3% after the study. In all hospitals,  differences  between  the  performance  scores 
were  statistically  significant  before  and  after  the  study(p<0.05).  
Conclusion: Participation of nursing staff in  an  educational  workshop  can  increase their  
knowledge  and  skills  about  CPR. It  seems that is necessary  to  focus  on  practical  
educational programs  and  team  working to prepare  nursing  staff  to involve  in  CPR 
actively and correctly. 
 
Keywords: Education, Cardio Pulmonary Resuscitation, Nursing performance. 
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