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 -یقلب يایاح یر کارگاه آموزشیثأت یبررس
برسـطح دانـش    )CPCR( يو مغـز  يویر

  پرستاران 
  ۳ير ساالري، ام۲ل محمدنژادي، اسمع۱يچراغ يعلمحمد

 يپزشک ، دانشگاه علومييو ماما يپرستار ةدانشکد ارياستاد-۱
  تهران

، دانشـگاه علـوم   يارشد پرستار کارشناس :نويسنده مسئول -۲
  تهران يپزشک

Email: asreno1358@yahoo.com  
  تاري، دانشگاه علوم پزشکي تهرانارشد پرس کارشناس -۳

  ۱۸/۲/۹۰: پذيرش مقاله                   ۲۶/۱۲/۸۹: وصول مقاله

  دهیچک
ـ ر -يقلب ياياح :مقدمه  شـامل سلسـله اقـدامات    يوي
بازگردانـدن اعمـال    ياست کـه بـرا  ي هدفمند منظم و

ـ ر، قلب يعنيبدن مهم  ياعضا ياتيح انجـام  و مغـز   هي
ـ م يپژوهش حاضر با هدف بررسـ  .شود يم ـ ي  ريثأزان ت

ـ بر سطح دانـش اح  يارگاه آموزشك ياجرا ـ  ياي  -يقلب
پرستاران بر اسـاس دسـتورالعمل سـال     يمغز و يوير

  .انجام شد ۱۳۸۹در سال  کايانجمن قلب آمر ۲۰۱۰

صورت  به يمه تجربين يا ن مطالعه، مطالعهيا :ها روش
بعد از آموزش بالفاصله  سنجش دانشبراي  يا مداخله

نفـر از پرسـتاران    ۱۳۰ ير دو ماهـه رو يخأبا تدانش و 
ي ورآابـزار گـرد  . تهران انجام شد يپزشک دانشگاه علوم

ال بود کـه بـر   ؤس ۲۰ يق پرسشنامه حاويتحقي ها داده
کـا  يانجمـن قلـب آمر   ۲۰۱۰ ياساس متـون و راهنمـا  

و ي آموزش به دو صـورت سـخنران   ةويش. شد يطراح
در دو  سـاعت  ۸به مدت  دو روز و هر روز يط يعمل

و اطالعـات  شـد  شرفته انجام يه و پيپاي قسمت محتوا
 يآمـار  يهـا  با اسـتفاده از روش و  SPSSبا نرم افزار 

  .ل قرار گرفتيه و تحليمورد تجز يو استنباط يفيتوص

شرفته يو پ هيپا يزان آگاهيم دار يمعن اختالف :ها افتهی
ـ  يايدر مورد اح ـ ر - يقلب ـ بـا توجـه بـه م    يوي ن يانگي

 بعد از آموزشبالفاصله ، ) ۸ /۶(قبل از آموزش نمرات 
ـ يب) ۲/۱۳(ر دو ماهه يخأو با ت )۹/۱۴( ر مثبـت  يثأانگر ت

بـه   ةاسـتفاد  موضـوعات شـامل   يدر برخ .آموزش بود
و  قابـل شـوک دادن   يهـا  تميدر ر از الکتروشوک موقع

 ،يتنفس يست قلبين اقدام در برخورد با فرد دچار اياول
 .داشتر را يثأن تيآموزش کمتر

ش يتواند منجر به افزا      مي ياصولآموزش  :يریگ جهینت
ـ  ياياح ةنيپرستاران در زم يآگاه ـ ر -يقلب ـ پا يوي ه و ي

ـ بـر ا  .شرفته شوديپ هـا و   کارگـاه  يبرگـزار ن اسـاس  ي
ـ  مـنظم  يموزشآ يها دوره  يو عملـ  يصـورت تئـور   هب
  .شود يه ميتوص

ـ ر -يقلب ياي، احيکارگاه آموزش :کلیدي  کلمات  يوي
   .، پرستارانيو مغز

   

mailto:asreno1358@yahoo.com
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  مقدمه
 ياسـت بـرا  ي نديفرا يو مغز يوير -يقلب ياياح

 ،قلـب  يعنيمهم بدن  ياعضا ياتيبازگرداندن اعمال ح
زمان برگشـت جريـان   گردد تا  يتالش مكه  و مغز هير

طـور   گردش خون و تنفس به ،خودي بيمار هخون خودب
  .)۲و۱(برقرار شود يمصنوع

ت يدر حما ياتيات حيعمل ءجز يوير يقلب ياياح 
 وباشـد کـه ضـامن نجـات فـرد        مـي  يا زندگي يا هيپا

ـ قابلاين و  است ياز مرگ ناگهان يريجلوگ را دارد ت ي
، يقلبـ  سـت يدکننده ماننـد ا يتهد يدر موارد اورژانسكه 

ــدگي  ييو انســداد راه هــوا يشــدگ تروماهــا، غــرق زن
ـ يباها را نجات دهد؛ لذا  انسان آن  ير دراجـرا يخأد از ت

  ).۳و ۴(اجتناب کرد 

ـ ا انجام نکه بدونيل ايدل هب  ن اقـدامات بـه علـت    ي
-۶در زمان کمتر از  يدائم يژن، مرگ مغزيفقدان اکس

ـ  يا) يـي زمان طال(قه يدق ۴ ـ اح ةشـود، واژ  يجـاد م  ياي
علـم  پـدر  (تر سـفر  يبه پشنهاد پ ١)CPR( يوير -يقلب
مغز وحفظ کارکرد آن بـه   يايت احيخاطر اهمه ب) اياح
ــام ييــتغ ٢)CPCR(يو مغــز يويــ، ريقلبــ يايــاح ر ن
  ).۵و۱(داد

 ۴۰ در ،انجام شود عتسربه  اياح اتيعمل نانچهچ 
هـا   مـوارد باعـث نجـات جـان انسـان     از  درصـد  ۶۰تا 
مستلزم مهارت و عملکرد  ايت احيموفق که البتهشود  مي

ـ تنها وابسته بـه م ز يخود ن کهکننده است  ايافراد اح زان ي
 .)۶(اسـت  مصدوم نيبال افراد حاضر بر يدانش و آگاه

، يکـاربرد  ير تهاجمي، اقدامات غيورنّاسطح ف يارتقا
زمن م يها يماريوع بيش مردم و يش دانش و آگاهيافزا

رات و ييــن تغيخــرآه باعــث شــده اســت کــه افــراد بــ
ــا روش ــر -يقلبــ يايــاح يه       داشــته يگــاهآ يوي
  ).۸و ۷(باشند

                                                
1- Cardiopulmonary Resuscitation  
2- Cardiopulmonary Cerebral Resuscitation  

 ياياح kouwenhovenن بار ياول ۱۹۶۰از سال  
ـ   يوير -يقلب انجـام داد کـه تـاکنون     يرا با ماسـاژ قلب

ـ با ا يول به همراه داشته، ياديز يها شرفتيپ  ن حـال، ي
نسبت به  يست قلبيبعد از ا ريمرگ و مزان يهمچنان م

ـ نـد اح يآثر بـر بر ؤمـ  عوامـل مـوارد باالسـت و    ةيبق  اي
بـه افـراد   نداشتن  يل  دسترسياز قب يدراند و موا متنوع

ــ مــاهر،  ياجــرا يچگــونگر در شــروع ماســاژ و يخأت
مـورد  ي شـگ يمهم و هم يها ماساژ از بحث يها کيتکن

  ).۹(استمناقشه 

ــورد ت  ــکأفصــل مشــترک م ــات در ي ــر مطالع د اکث
بـا   کـه  ،مـاران يدر حفظ جان ب يخصوص مشکل اصل

عبـارت از فقـدان    ،اسـت ا مـرتبط  يانجام اح يچگونگ
ان وپرسـتاران  يـ مـاران، اطراف يب يدانش و مهـارت کـاف  

کـه   ييهـا  گـروه  ها خصوصاً ن گروهيا ،جهيدر نت .است
ـ رنـد با يبا مراقبت و درمـان درگ  يصورت حرفه ا به د ي
ـ موارد مربوط به اح ييها موزشآ يط ـ ا و فعالي  يهـا  تي
و مهـارت   بگيرنـد را فرا يمارستانيو ب يمارستانيش بيپ

   ).۱۰(ش دهنديخود را افزا

Eastwick- Field  ــه    ۱۹۹۶در ــرد ک ــالم ک اع
ـ  ديات را بايحفظ ح تةشرفياقدامات پ طـور   هپرستارها ب

هستند  ين کسانيپرستاران اول .)۱۱(ل انجام دهند آ دهيا
تـر از   عيسر و معموالً شوند ميمار حاضر ين بيبر بالکه 

). ۹(رنـد يگ مـي ا يـ ات احيم به انجام عمليپزشکان تصم
نـد  ياند و فريآبر بر رده و ماهيم دير وجود افراد تعليثأت

قادر  يکاف ياثبات شده است و افراد با آگاه ايمثبت اح
ن است يگر ايمهم د ةنکت .باشند ميمار يبه نجات جان ب

ا ياحدر واقع  ؛د به روز باشديباهميشه ن اطالعات ياکه 
و مهـارت   شـود طور مکـرر آمـوزش داده    هب ديکننده با

اصول  يدر اجرا يآموزش نقش اساس .)۱۲(كسب كند
ــر يقلبــ يايــاح ــان يش اطميدارد و باعــث افــزا يوي ن

ـ ر يقلب يايپرستاران در کسب دانش اح ـ و تثب يوي ت ي
مطالعات متعدد نشان داده است ). ۱۳(شود ميها  آموخته

که پرستاران نه تنها در بعد عملکرد بلکه در بعد دانـش  
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 يوير يقلب ياياح ةنيدر زم يکاف اطالعات نيز يو آگاه
ـ ا پژوهشـگران  رو نياز ا). ۱۶و۱۵و ۱۴و ۱۳(ندارند ن ي
ست ياز ا يخود با موارد ينيات باليتجرب يط زين مطالعه

و  يکـاف  يمواجه شده و شاهد فقدان آگـاه  يوير يقلب
اند و لـذا بـر    بودهجمله پرستاران  از يم درمانيمناسب ت
ـ باال گفته شد ضرورت آمـوزش اح  در نچهآاساس   ياي

ن يــاســت و ا يهيبــد يدر مراکــز درمــان يويــر يقلبــ
 يط CPCRر آموزش يثأت يررسيهدف  هم با پژوهش

ـ يه و پيسطح پا کارگاه دو روزه در دو صـورت   هشرفته ب
  .انجام شد يو عمل يتئور

  ها روش
و دو بعد  ،قبل ةمرحل سهدر ( يا مداخلهن مطالعه يا

 يبـر رو  يگروه آموزشصورت  هب) مداخله ماه بعد از
دانشـگاه   يموزشآنفر از پرستاران شاغل در مراکز  ۱۳۰
سـاده   تصادفي يريگ با روش نمونه تهران يپزشک علوم

هـا   داده يگـردآور ابـزار   .انجـام شـد   ينيگزيبدون جـا 
 يشامل دو قسـمت مشخصـات فـرد    يآگاه ةپرسشنام

ن يبـر اسـاس آخـر    بود کـه  يا نهيال چهار گزؤس ۲۰و
 کايانجمن قلب آمر ۲۰۱۰ يو راهنما منابع، کتب معتبر

)AHA( شد نيتدوو  يطراح)شـامل   پرسشـنامه  .)۱۷
نها آ موارد نيتر شرفته بود که مهميه و پيپا ياياصول اح

 يبرقـرار  ،يتنفسـ  -يست قلبيص عالئم ايشامل تشخ
ـ بعـد از اح  يها التور و مراقبتيبريدف ان خون،يجر  ياي
، اصول کاربرد دارو، اصول کاربرد شـوک  يتنفس -يقلب

ابـزار   ،ياعتبـار علمـ   يبـرا  .بود يدرمان يها و پروتکل
ـ يه ينفر از اعضـا  ۸ار يشده دراخت يطراح  يت علمـ ئ

ــگاه  ــ(دانش ــيبان متخصص ــس و  ،يهوش ــب اورژان  ط
پــژوهش،  ةنــيدرزمکــه ) يارشــد پرســتار  کارشناســان

ژه تخصص داشتند قرار داده يو يها اورژانس و مراقبت
اصـالحات   ،يتخصص اتنظر يورآ پس از جمع شد و

. رسـانده شـد   هـا د آنييأبه ت ن اعمال و مجدداًآ الزم در
زمـون  آروش  از مطالعـه  يعلمـ  ش اعتمـاد يافـزا  يبرا

 ۱۰ارياخت ن صورت پرسشنامه دريبد. شد مجدد استفاده
ـ ط جهـت پا يافراد مورد پژوهش واجد شرانفر از   يياي

ــل    ــا فاص ــه و ب ــت ودر دو مرحل ــرار گرف  روز ۱۴ ةق
 اول و يهـا  الزم پاسـخ  يهمبسـتگ  ول يپرسشنامه تکم

ن يا. مشخص شد  r=  ۰/ ۸ دوم و اعتماد پرسشنامه با
ـ . حـذف شـدند   يمـار آ ةجامع ان ازيپا افراد در ل از قب

کننـدگان در   تشرک ن دانشييمنظور تع به ،شروع کارگاه
قـرار   آنهـا ار يـ ن شـده در اخت يتـدو  ةپرسشـنام  ،کارگاه

در  .شـد  يآور قه جمـع يدق ۲۰گرفت و بعد از گذشت 
ـ با تغ ان کارگاه پرسشنامهيپا ـ  رات انـدک يي  ييجـا  هجاب

نها قرار داده شـد و بعـد از   آار يدر اخت مجدداً ،ها نهيگز
ـ گرد يآور قه جمعيدق ۲۰گذشت  بعـد بـا    د و دو مـاه ي

ـ  ،کنندگان مراجعه به محل کار شرکت  يبدون اطالع قبل
مشـابه و بـا    يبا محتـوا  يالؤس ۲۰ يا پرسشنامه مجدداً

 ير در سطح دشـوار ييبدون تغ ارات اندک در محتوييتغ
قـه  يدق ۲۰قرار گرفت و پس از گذشـت   هاار آنيدر اخت
ـ ا يشد، در طـ  يآور جمع ـ چ ين دوره هـ ي ک از افـراد  ي

ـ در کارگاه  مطالعه،کننده در  شرکت  يگـر ينار ديا سـم ي
ن صورت بود يبه ا يده نمره ةنحو. شرکت نکرده بودند
ک نمره داده شد و به هر پاسخ يح يکه به هر پاسخ صح

وه يشـ . تعلـق نگرفـت   يا نمره ييگو ا عدم پاسخيغلط 
بـر   يعملـ  يو روش اجـرا  يآموزش به روش سخنران

ســاعت در دو   ۸دو روز، هــر روز  يمــانکن طــ يرو
ــش  ــپابخ ــرفته دريه و پي ــس   ش ــالس درس اورژان ک

 يآور پس از جمع .انجام شد) ره(ينيمارستان امام خميب
 يفيتوصـ  يآمار يها ج با استفاده از شاخصيها نتا داده

ه يمورد تجز  SPSSافزار  با استفاده از نرمو  يواستنباط
  .ل قرار گرفتيو تحل

  ها افتهی
ـ م .زن بودنـد  %)۰۷/۹۳( کننـدگان  شرکت اکثر زان ي

 ،يپرســتار ةدر رشــت) %۹۵/ ۳۸( نفــر ۱۲۴الت يتحصــ
 تا ۲۲ يسن ةدر محدودكنندگان  شركت .دبو يکارشناس

 ۱ن يکار ب ةو با سابق ۳۳+۲۴/۲ ين سنيانگيسال با م ۴۳
 نفـر  ۲۸سـال بودنـد و    ۴۲/۱۲ن يانگيـ سال بـا م  ۱۸تا 
قلـب و  اتاق عمـل،  در بخش  يقبل کار ةسابق) ۵۰/۲۱(

CCU ةاز افـراد در دور  %)۱۵/۶( نفـر  ۸فقط  .داشتند 
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CPR ۲۰۱۰ يبـر اسـاس راهنمـا    يا مقدماتيشرفته يپ 
 ةن نمـر يشتريب. کا شرکت کرده بودنديانجمن قلب آمر

ـ بـا م  ۳ن يو کمتـر  ۱۶زمـون  آ شيپ  ي، بـرا  ۶/۸ نيانگي
 ۹/۱۴ن يانگيبا م ۷و  ۱۹ب يآزمون بعد از کارگاه به ترت

 ۳/۱۳ن يانگيمبا  ۷و۱۷ ر دو ماههيخأزمون با تآ يو برا
ـ يج اين نتايانگيم بود که  يدار ين سه آزمون تفاوت معن

  .نشان داد
انجام فشـردن   يچگونگدر  يزان آگاهيم ريثأن تيشتريب

انجـام  و  ييهـوا  يهـا  بـاز کـردن راه   مانور، نهيقفسه س
آمـوزش   تأثيرن يکمتر و ه با فشار مثبت با آمبوبگيتهو
ها  تميانواع ر ييالکتروشوک و شناسا زمان استفاده ازدر 

ن اقدام يو اول...) ستول ويسآ، يکارديون، براديالسيبريف(
  .بوده است يتنفس يست قلبيدر برخورد با فرد دچار ا

 -قلبي يآگاهي پرستاران از اصول احيا -۱ة جدول شمار
  ماه بعد از آموزش بعد و دو ،ريوي پايه و پيشرفته قبل

 ةنمر  االت مورد مطالعهؤس
قبل از 
  آموزش

  ةنمر

بعد از 
  موزشآ

 دو ةنمر

  ماه بعد

اطالعات در مورد زمان 
  استفاده از الکتروشوک

ــازکردن راه  ــانور بـ مـ
  هوايي

ــورد  اطالعـــات در مـ
هاي شايع منجـر   آريتمي
  به مرگ

 ةاطالعات در مورد نحو
  تراشه ةگذاشتن لول

ــورد  اطالعـــات در مـ
چگونگي فشردن قفسـه  

  سينه

اولين اقدام در برخـورد  
با فرد دچار ايست قلبي 

  تنفسي

انجام تهويـه بـا فشـار    
  مثبت با آمبوبگ

۲۸۶  
  
  
۲۶۱  
  
۲۰۱  
  
  
  
۲۸۱  
  
  
۲۵۹  
  
  
۲۰۳  
  
  
۳۷۱  

۳۴۱  
  
  
۳۸۶  
  
۲۸۲  
  
  
  
۵۲۷  
  
  
۵۳۲  
  
  
۲۶۴  
  
  
۴۹۳  

۳۴۰ 
 
 

۳۴۲ 
 

۲۲۹ 
 
 
 

۴۸۷ 
 
 

۵۳۹ 
 
 

۲۳۱ 
 
 

۳۹۱ 

 

پرسـتاران از   يآگـاه  نمـرات  ۱ة در جدول شـمار  
بعـد از   ،شرفته قبـل يه و پيپا يوير -يقلب ياياصول اح

آزمـون  . ان شده استيب و دو ماه بعد از کارگاه آموزش
ـ  يدار يشفه ارتباط معن ن بخـش در حـال اشـتغال و    يب

 )P=۰۲۱/۰( کار نشان داد ةبر خالف سابق يزان آگاهيم
از اسـتفاده   زمـان  مربوط بـه  يگاهرات آيين تغيو کمتر

  .بود الکتروشوک

   بحث
در  يکارگـاه آموزشـ   يبرگـزار ها نشان داد که  افتهي

ـ  تأثيرکنندگان  زان دانش شرکتيم  ؛ه اسـت داشـت  يمثبت
با نمـرات پـس از    آزمون شين نمرات در پيانگيم يعني
ر يتفاوت داشته است که مشـابه سـا  ي ريخأموزش و تآ

ـ امـا م  ).۱۸و۱۶و ۹و ۵( بـود  مطالعات انجام شده زان ي
 سـه يدر مقا) يموزدو ماه پس از بازآ( Re-test يآگاه
کـاهش   (Post-test)پس از آمـوزش  ي زان آگاهيبا م

ده بـودن  يچيپتواند به دليل  ميله أن مسيافته است که اي
ـ که نا باشد يات احيعمل و  يا دوره ياز اسـت بـازآموز  ي

ت يفيباال بردن ک يبرا). ۲۱و۲۰و۱۵( مکرر برگزار شود
 ين آموزشــينــو يهــا از روش ديــبا CPCRآمــوزش 

نظـارت  نبودن ل يدل هب يرا در روش سنتياده شود زفاست
ح بر آموزش، اختصاص نـدادن زمـان مناسـب و    يصح
مـانکن،   يموختـه هـا بـر رو   آ ين عمليتمر يبرا يکاف
ـ رنـدگان م يبه نظرات آموزش گ يتوجه بي  ييزان کـارا ي

  ). ۲۰(کمتر بوده است 

ـ    مطالعات نشـان داد  ـ بـر ن  يکـه آمـوزش عمل ج يات
ـ   ـ . )۲۲و۲۱( داشـته اسـت   يآموزش اثـر مثبت ن، يهمچن

پرسنل  يبرا يموزشآ يها کردن گذراندن دوره  ياجبار
 يوير يقلب يايل پروتکل احيه و تحوي، تهيکادر درمان

پرسـنل   يعلمـ  ي، ارتقـا يدرمـان  يهـا  دوره يبه تمام
مختلف و  يها فت عصر و شب در بخشيدر ش يطرح
 يارتقا يتواند برا مي يوير يقلب يايت احيفيک يبررس

 ).۳( ثر باشدؤش دانش اطالعات ميت و افزايفيک
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 يهـا  کار در بخـش  ةن مطالعه در افراد با سابقيدر ا
ـ کنندگان م ر شرکتيسه با سايژه در مقايو  يزان آگـاه ي
ش تعـداد  يل افزايدل هتواند ب مين يشتر بوده است که ايب

که دانش و ژه باشد يو يها در بخش يوير يقلب ياياح
شـود کـه    مياستفاده  ينياطالعات پرسنل در مهارت بال

ــأثير ــاز  ت ــوزآب ــا  يم ــر توان ــ ييب در  CPCR يعمل
  ).۲۳و۱۹( متعدد ثابت شده است يها پژوهش

ن اقــدام در يآمــوزش در مــورد اولــ تــأثيرن يکمتــر
کـه   بوده است يتنفس يست قلبيبرخورد با فرد دچار ا

ن يخرآاشد که قبل از ل بين دليتواند به ا مي يعلت اصل
مـاران بـه   يکا در برخورد با بيانجمن قلب آمر يراهنما

فشـردن  تـنفس و   يبرقـرا ، ييب باز کردن راه هوايترت
کـه قبـل از    گرفـت  مـي صـورت   (ABC)نه يقفسه سـ 

اما بـر   ؛شد ميماران انجام ين بيها بر بال کارگاه در بخش
 )۲۰۱۰سال (کا يانجمن قلب آمر ين راهنمايطبق آخر

، نهيفشردن قفسه سب يماران به ترتين بيدر برخورد با ا
ه يتوصـ  (CAB)تـنفس  يبرقرارو  ييباز کردن راه هوا

ـ  کـم  تـأثير که علـت    )۲۴( شود مي بعـد از   ةدر مرحل
  .باشد ياطالعات قبل يداريل پايدل هتواند ب ميکارگاه 

عمـق   دانش در موردش سطح ين پژوهش افزايدر ا
و  ييروش بـاز کــردن راه هــوا ، يقلبــ ماســاژو تعـداد  

 ؛مشهود بوده است کامالًه با فشار مثبت يتهو يچگونگ
ـ انواع ر ييالکتروشوک و شناسا ةنياگرچه در زم هـا   تمي

ــيبريف( ــ ونيالس ــاردي، براديبطن ــتول ويسآ، يک ...) س
 کـه در  يحـال در ؛را نشان نداد يدار يآموزش سطح معن

ـ م کـه  ه شـد نشان داد ا و همکارانه بخش يبررس زان ي
ع منجـر بـه مـرگ و    يشـا  يهـا  ميتيدر مورد آر يآگاه

 نييار پايموزش بسآمتداول قبل از  يدرمان يها پروتکل
ـ آموزش م پس از يول بود، ـ  يزان آگـاه ي طـور قابـل    هب

ـ ج ايکه بر خالف نتا )۲۵( افتيش يافزا يا مالحظه ن ي
ل آن زمان کم پـرداختن  ياز دال يکي .مطالعه بوده است

دو روزه  CPCR يهـا  در کارگاه يقلب يتميبه بحث آر
ـ ک زمان جـدا بـه آمـوزش ا   ياز است يباشد که ن مي ن ي

  .مطلب اختصاص داده شود

ـ  ين ةک مطالعـ يـ ن مطالعـه  يا -Before يمـه تجرب

After  د يخاص برگزار گرد يزمان ةک دوريبود که در
مطالعات  re-testو  post-testن يب يزمان ةو در فاصل

زمـون مجـدد   آج يتوانند بر نتـا  مي يمتعدد ، منابعيفرد
داشته باشند که خارج از کنترل پژوهشگران بـوده   تأثير

بــا  يشــود در مطالعــات بعــد مــيشــنهاد ياســت کــه پ
شــنهاد ين پيهمچنــ. رديــصــورت گ يت کمتــريمحـدو 

، مهــارت  يشــود کــه ضــمن آمــوزش عملــ      مــي 
ــهيگ آمــوزش ــدگان ب ــ رن ــا اســتفاده از يصــورت عمل  ب

 هي، شـب يمثـل آسـک   يعملـ  يابين ارزشـ ينو يها روش
  .شود انجاممار و مشاهده يت مشکل بيري، مديساز

  يریگ جهینت
 يش آگـاه يتواند منجر بـه افـزا   مي ياصولآموزش 

ـ پا يوير -يقلب ياياح ةنيپرستاران در زم شـرفته  يه و پي
 يموزشآ يها و دوره ها مکرر کارگاه يبرگزار لذا ؛شود

  .شود ميه يتوص يو عمل يصورت تئور هب

  يسپاسگزار
و  ين پژوهش همکـار يدر ا که يپرستاران ياز تمام

  .كنيم مي ياند تشکرو قدردان شرکت داشته
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Background: Cardio-Pulmonary Cerebral Resuscitation (CPCR) is a systematic 

and purposeful series of action has been using by nurses for restoring the vital 

function of central body organs such as heart, lung and brain. Apply of teaching is a 

numerous recommended method for improving nurses knowledge and skill related to 

PCPR in majority of published papers. Therefore, the aim of this study was to 

assessment of CPCR educational workshops effect on nurses knowledge based on 

American Heart Association (AHA) guideline that has been done in 2010. 

 Methods: Using a quasi-experimental study, the knowledge level of 130 nurses of 

Tehran university medical sciences was assessed in three steps including before, 

after, and 2 months later of holding the teaching workshop. Using a 20-item 

questionnaire on basic, advanced cardiac life support and CPCR according to AHA 

2010 guideline, data were gathered. The method of teaching workshop was two 

integrated sections including lecturing and practical demonstration on basic and 

advanced CPCR concept during two days (16 hr). Using SPSS, the data were 

analyzed by applying descriptive and analytical statistical tests. 

Findings: The discrepancy of average knowledge scores related to basic and 

advanced before teaching workshop (8.6), after (14.9), and 2 month later to the 

workshop (13.2) indicated the effect of teaching workshop. Comparing the means of 

the pre- test, post- test and test after 2 months was statistically significant. 

Nevertheless, in some parts such as on time applying of defibrillation and do the first 

step in patient with cardio respiratory arrest had the minimal effect from teaching 

workshop. 

Conclusion: Since the results indicated that the teaching workshop on basic and 

advanced CPCR can improve nursing related knowledge; therefore, holding the 

similar means as theoretical and practical courses in a regular base is recommended.  

Key words: Cardio-Pulmonary Cerebral Resuscitation (CPCR), teaching workshop, 

Nurse, Knowledge 
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