




Introduction:

Available Courses:

The Sheikh Khalifa General Hospital is proud to be an American Heart Asso-
ciation (AHA) International Training Center (ITC). The Training Center is the 
first and only life support training center in Umm Al Quwain initiated by H.H 
Sheikh Khalifa Medical O�ce.

SKGH – ITC is authorized to conduct Cardiopulmonary Resuscitation and 
Emergency Cardiovascular Care courses to all healthcare professionals 
working under MOPA Initiative hospitals and is committed to become the 
focal point for healthcare facilities cross UAE. Our Instructors are expert and 
passionate in providing trainings to the UAE communities who wish to learn 
and develop life-saving skills. Hence, our programs are developed to attend 
the needs of the people at a reasonable price.

The courses are conducted in Life Support Training Center at Building 2 
Block, Sheikh Khalifa General Hospital, Umm Al Quwain.
Location map: https://maps.app.goo.gl/EaZ9N

For booking and registration, please contact below:

Sheikh Khalifa General Hospital - ITC
Email Address:ITC.lifesupport@skgh.ae
https://www.skgh.ae
Phone: 067061255     +971543066609

1.  Basic Life Support (BLS)
2.  Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS)
3.  Pediatric Advanced Life Support (PALS)
4.  Pediatric Advanced Emergency Assessment, Recognition and
 Stabilization (PEARS)
5. Neonatal Resuscitation Program (NRP)

6. Heartsaver programs:
  I. Heartsaver® First Aid CPR AED
  II. Heartsaver® CPR AED
7.  Family and Friends Cardiopulmonary Resuscitation (CPR)

Community responders:



Vision:

To be an AHA (ITC) center of excellence that support the optimum 
pursuit of lifesaving education to healthcare professionals and the 
community within the UAE and be the a world class Training Center in 
GCC.

Mission:
To improve patient outcomes during resuscitation
To enhance and update clinical sta�s knowledge and skills on basic 
and advanced life support
To provide supportive, state of the art and conducive learning environ-
ment for trainees, trainers and collaborative team
To be a community partner for lay people training on first aid and 
bystander CPR

Course details:
The Basic Life Support (BLS) course is an instructor led video-based 
course that teaches candidates skill of basic life support as one-rescuer 
and team. It emphasis to train candidates how to recognize life-threaten-
ing situations promptly, providing high-quality CPR, use of an AED as well 
as choking management.

BLS



Target Audience:
Healthcare providers such as emergency medical personnel (EMS), physi-
cians, Nurses, and other allied health sta� who are required for BLS comple-
tion certification, for job or other professional and regulatory requirements.

Duration of the Course: Approximately 5 hours

Course completion requirement:
      
Pass Skill test:
 1.  1 and 2 rescuer Adult BLS Skill Test
 2. 1 and 2 rescuer Infant BLS Skill Test
Pass written MCQ exam.

Course conducted by:
      
•  AHA BLS certified Instructors
 Upon completion all participants are issued with AHA BLS provider  
 Card with MOH CME accreditation hours.



Course details:
Advanced cardiovascular life support course (ACLS) is based on the 
latest AHA standards that integrate updated science and 
evidence-based data. Through succinct instructor led classroom and 
active participation in simulated cases, participants will intensify their 
skills in the recognition and management of cardiopulmonary arrest, 
immediate post-cardiac arrest, acute arrhythmia, stroke and acute 
coronary syndrome. The ACLS provider course reinforce the critical 
importance of high-quality CPR to patient survival, seamless integration 
of e�ective basic life support (BLS) with ACLS interventions and the 
importance of e�ective team dynamics during resuscitation.

Target Audience: 
Healthcare personnel such as Physician, nurses, allied health technicians, 
paramedics, respiratory therapists and other professionals who either 
directly or indirectly participate in the recognition and management of 
cardiopulmonary arrest or other cardiovascular emergencies, and others 
who need a ACLS course completion certification for job or other profes-
sional and regulatory requirements

Course Duration: Approximately 16 hours

Course completion requirement:
 Rescuer BLS AED CPR Test
 Airway management Test
 Mega code skill test
 Pass written MCQ exam.

Course conducted by:
• AHA ACLS certified Instructors.

Upon completion all participants are issued with AHA ACLS provider 
Card with MOH CME accreditation hours.

ACLS



Course details:
The AHA PALS Course has been updated to reflect new science in the 
updated AHA Guidelines for CPR & ECC. In the AHA’s advanced pediat-
ric course, students learn how to use a systematic approach to quickly 
evaluate, identify the emergent case, and intervene timely to prevent 
further deterioration that could lead to either respiratory or cardiac 
arrest in infants and children. Classroom sessions are interactive with 
simulation videos and case scenario practice sessions individually and 
as a group, incorporating team dynamic elements for successful resusci-
tation.

The simulation practice enhances seamless integration of BLS primary 
survey and the systematic approach that enhances participants’ level of 
confidence and skill level to competently manage pediatric emergency 
situations. The goal of the PALS Course is to improve the quality of care 
provided to seriously ill or injured children, resulting in improved 
outcomes.

Target Audience: 
The PALS Course is for healthcare providers who respond to emergency 
situation from infants, children to puberty. This includes personnel in 
emergency response, emergency medicine, intensive care and critical 
care units such as physicians, nurses, allied health personnel, paramed-
ics and others who need a PALS course completion certification for job 
or other- professional and regulatory requirements.

PALS:



Course Duration: Approximately 15 hours

Course completion requirement:
 Pass Skill test
 Pass written MCQ exam.

Course conducted by:
 PALS AHA certified Instructors in.

Upon completion all participants are issued with AHA PALS provider 
Card with MOH CME accreditation hours.

Course details:
PEARS helps healthcare providers develop the knowledge and skills 
needed for early and timely evaluation, identification and intervention of 
seriously ill infants and children.
PEARS is an interactive classroom, instructor-led course that teaches 
providers how to recognize respiratory distress and failure, shock and cardi-
ac arrest, and provide appropriate lifesaving interventions within the initial 
minutes of response until the child’s care is transferred to advance level of 
care.

The goal of PEARS is to improve the quality of care provided to seriously 
ill or injured infants and children, resulting in improved outcomes and 
prevention of cardiopulmonary arrest.

Target Audience:
PEARS is for healthcare providers such as emergency medical technicians 
(EMTs), medical and surgical nurses, school or clinic nurses and any other 
healthcare providers who infrequently see critically ill infants and children 
and healthcare providers who care for children outside of critical-care 
areas.
Course Duration: Approximately 8 hours

Course completion requirement:
 
 Pass Skill test
 Pass written MCQ exam.

•  PALS AHA certified Instructors.

Upon completion all participants are issued with AHA PEARS provider 
Card with MOH CME accreditation hours.

PEARS:



Course Description:
The NRP course is designed for healthcare providers to give them the basic 
knowledge to promote optimal care and resuscitation of newborn in cardiac 
arrest and to manage resuscitation e�orts in conditions that may lead to 
arrest. This course will provide participants with skills necessary to resusci-
tate a newborn and work as member healthcare professional team.

Target Audience:
NRP Course designed for Neonatologist, Gynecologist pediatricians, emer-
gency physicians, nurses, paramedics, respiratory therapists, and other 
healthcare professionals who may be involved in the first critical moments of 
a newborn infant’s life. The Neonatal Resuscitation NRP conveys the 
evidence based approach to the care of newborn at birth and facilitate team 
based care for healthcare professionals who care for newborn at the time of 
delivery

The learning approach Involve:
 Online knowledge testing Exam
 Online case based simulation
 Hands on case based simulation/debriefing

Course Duration: Approximately 5 hours 

Course completion requirement:
 completion of the NRP Online Exam 
 Performance Skills Stations Test.

Course conducted by:

 •  AAP & AHA certified NRP Instructor.

 •  Upon completion all participants are issued with AHA BLS provider  
  Card with MOH CME accreditation hours.

NRP:



Course Description:
The HeartSaver First Aid CPR AED course teaches you basics of First Aid 
combine the skills of CPR with using of an Automated External Defibrillator 
(AED). This course is designed for individuals who will be part of a response 
team in Public Access like security man working in Schools, Hotels, and malls, 
or Teachers, School Nannies, Bus drivers and for community as a large.
HeartSaver Course covers:

 Adult, Child and Infant CPR
 Relief of Airway Obstruction
 Use of barrier devices for ventilations
 Use of an AED
 First Aid

Target Audience:
HS course designed for anyone with little or no medical training who needs a 
course completion card for job, regulatory or other requirements. These cours-
es can also be taken by anyone who wants to be prepared for an emergency 
in any setting.

Course Duration: Approximately 4-6 hours

Course completion requirement:
 Skills evaluation
 Written MCQ exam (Optional)

Course conducted by:

 •  BLS / HS AHA certified Instructors.
 •  Upon completion all participants are issued with AHA HeartSaver  
     provider Card with MOH CME accreditation hours.

HS:  



وصف الدورة التدريبية:

الجمهور المستهدف:

مدربو الدورة:

سوف تعلمك دورة منقذ القلب Heartsaver® لإلسعافات األولية - لإلنعاش القلبي الرئوي – 
مزيل الرجفان الخارجي اآللي AED وأساسيات اإلسعافات األولية التي تجمع بين مهارات اإلنعاش 
القلبي الرئوي باستخدام مزيل الرجفان الخارجي اآللي، وتم إعداد هذه الدورة التدريبية لألفراد الذين 
سيكونون جزًءا من فريق االستجابة األ وليه مثل رجال األمن الذين يعملون في المدارس والفنادق 

ومراكز التسوق أو المعلمين أو المربيات في المدرسة أو سائقي الحافالت وللمجتمع ككل.
تغطي دورة منقذ القلب Heartsaver® ما يلي:

اإلنعاش القلبي الرئوي لدي البالغين واألطفال والرضع  
إزالة االنسداد في مجري القصبة الهوائية  

إعطاء النفس الفموي من خالل حائل  
    AED استخدام مزيل الرجفان الخارجي اآللي  

اإلسعافات األولية  

تم إعداد دورة منقذ القلب Heartsaver® ألي شخص حصل أو لم يحصل على أي تدريبات طبية 
و يحتاج إلى بطاقة استكمال وانجاز الدورة التدريبية للعمل أو للمتطلبات التنظيمية أو المتطلبات 
االستعداد  يريد  شخص  أي  جانب  من  التدريبية  الدورات  هذه  على  الحصول  يمكن  كما  األخرى. 

لمواجهة حاالت الطوارئ في أي مكان.
مدة الدورة التدريبية: حوالي من 4 - 6 ساعات

متطلبات استكمال الدورة التدريبية:
تقييم المها ا رت  

اختبار كتابي متعدد األسئلة (اختياري)  

األمريكية  القلب  جمعية  من  المعتمدين  األساسي  الحياة  دعم   /  ®Heartsaver دورة  محاضرين 
الذين يستوفون متطلبات مركز التدريب الدولي في مستشفى الشيخ خليفة العام.

البطاقة والشهادة:
بطاقة دورة منقذ Heartsaver® من جمعية القلب األمريكية

®Heartsaver منقذ القلب



يتضمن نهج التعلم ما يلي:
امتحان اختبار المعرفة اإللكتروني  

المحاكاة اإللكترونية القائمة على الحالة  
المحاكاة/ استخالص المعلومات القائمة على الحاالت المتاحة  

مدة الدورة التدريبية: حوالي 5 ساعات
متطلبات استكمال الدورة التدريبية:

اجتياز االختبار اإللكتروني الستكمال دورة إنعاش األطفال حديثي الوالدة  
اختبار مها ا رت األداء  

مدربو الدورة:
األمريكية  القلب  جمعية  من  المعتمد  الوالدة  لحديثي  اإلنعاش  برنامج  دورة  على  محاضرين 
في  الدولي  التدريب  مركز  متطلبات  يستوفون  الذين  و  األطفال  لطب  األمريكية  واألكاديمية 

مستشفى الشيخ خليفة العام.
البطاقة والشهادة:

بطاقة مزود دورة برنامج إنعاش حديثي الوالدة من مركز التدريب الدولي في مستشفى الشيخ 
خليفة العام مع ساعات معتمدة للتعليم الطبي المستمر من و ا زرة الصحة. 

وصف الدورة التدريبية:
الصحية  الرعاية  خدمات  لمزودي  تدريبية مخصصة  دورة  الوالدة هي  حديثي  إنعاش  برنامج  دورة 
لمنحهم المعرفة األساسية لتعزيز دور الرعاية الصحية المثلى واإلنعاش القلبي المناسب لحديثي 
الوالدة الذين يعانون من سكتة دماغية إلدارة جهود اإلنعاش في الحاالت التي قد تؤدي إلى 
الوالدة  حديثي  األطفال  إلنعاش  الالزمة  المهارات  التدريبية  الدورة  هذه  توفر  سوف  السكتة. 

والعمل كعضو في الفريق المتخصص في تقديم الرعاية الصحية لحديثي الوالدة. 

الجمهور المستهدف:
تم إعداد دورة برنامج إنعاش حديثي الوالدة ألخصائي حديثي الوالدة وأطباء أمراض النساء وأطباء 
الطوارئ والممرضات والمسعفين والمعالجين وغيرهم من المتخصصين في تقديم خدمات الرعاية 
الصحية الذين قد يشهدون اللحظات الحرجة األولي في حياة الرضع حديثي الوالدة. يشمل إنعاش 
وتسهيل  الوالدة  عند  الوالدة  حديثي  األطفال  لرعاية  األدلة  على  القائم  النهج  الوالدة  حديثي 
خدمات الرعاية الصحية القائمة على أخصائي الرعاية الصحية الذين يقومون برعاية المولود الجديد 

وقت الوالدة. 

دورة برنامج إنعاش حديثي الوالدة



مدة الدورة التدريبية: حوالي 15 ساعة (يومين)
متطلبات استكمال الدورة التدريبية:

اختبار مهارات القبول
اختبار قبول كتابي متعدد األسئلة

مدربو الدورة:

البطاقة والشهادة:

الذين  األمريكية  القلب  جمعية  من  المعتمدين  لألطفال  المتقدم  الحياة  دعم  دورة  محاضرين 
يستوفون متطلبات مركز التدريب الدولي في مستشفى الشيخ خليفة العام.

القلب األمريكية مع  المعتمدين من جمعية  المتقدم لألطفال  الحياة  بطاقة مزود دورة دعم 
ساعات عمل معتمدة للتعليم الطبي المستمر من وزارة الصحة.

الرعاية  مقدمي  واستقرارها  عليها  التعرف  و  األطفال  لطوارئ  المتقدم  التقييم  دورة  تساعد 
الصحية على تطوير المعرفة والمهارات الالزمة للتقييم المبكر وفي الوقت المناسب و التدخل 

في حاالت الرضع واألطفال المصابين بأمراض خطيرة.
دورة التقييم المتقدم لطوارئ األطفال و التعرف عليها واستقرارها هي عبارة عن دورة دراسية 
التنفس  التعرف على حاالت ضيق  تفاعلية يقودها المدرب الذي يعلم مزودي الخدمة كيفية 
والفشل والصدمة والسكتة القلبية وتوفير التدخالت المناسبة إلنقاذ الحياة في الدقائق األولي 
دورة  من  الهدف  المتقدمة.  الرعاية  مستوي  إلى  الطفل  برعاية  االنتقال  يتم  حتي  لالستجابة 
التقييم المتقدم لطوارئ األطفال و التعرف عليها واستقرارها هو تحسين نوعية الرعاية الطبية 
النتائج  إلى تحسين  أو إصابات خطيرة مما يؤدي  بأمراض  المصابين  المقدمة لألطفال والرضع 

والوقاية من السكتة القلبية الرئوية.

دورة التقييم المتقدم لطوارئ األطفال والتعرف عليها واستقرارها هي دورة مخصصة لمزودي 
خدمات الرعاية الصحية مثل أخصائي الطوارئ الطبية واألطباء والجراحين والممرضات وممرضات 
برعاية  يقومون  الذين  اآلخرين  الصحية  الرعاية  خدمات  مزودي  من  وأي  العيادات  أو  المدارس 

األطفال خارج نطاق وحدة الرعاية الحرجة.

مدة الدورة التدريبية: حوالي 8 ساعات (يوم واحد)
متطلبات استكمال الدورة التدريبية:

اختبار مهارات القبول  
( MCQ االختيار من متعدد ) اختبار كتابي  

مدربو الدورة:
الذين  األمريكية  القلب  جمعية  من  المعتمدين  لألطفال  المتقدم  الحياة  دعم  دورة  محاضرين 

يستوفون متطلبات مركز التدريب الدولي في مستشفى الشيخ خليفة العام.

القلب األمريكية مع  المعتمدين من جمعية  المتقدم لألطفال  الحياة  بطاقة مزود دورة دعم 
ساعات عمل معتمدة للتعليم الطبي المستمر من وزارة الصحة.

تفاصيل الدورة التدريبية:

الجمهور المستهدف:

دورة التقييم المتقدم لطوارئ األطفال والتعرف عليها واستقرارها:

البطاقة والشهادة:



تم تحديث الدورة التدريبية لدعم الحياة المتقدم لألطفال من جمعية القلب األمريكية لكي تعكس 
الرئوي  القلبي  باإلنعاش  الخاصة  المعدلة  األمريكية  القلب  جمعية  إرشادات  في  الجديدة  العلوم 
وتخطيط كهربائية القلب. في دورة طب األطفال المتقدمة في جمعية القلب األمريكية، يتعلم 
وتحديدها  وتقييمها  الطارئة  الحالة  سرعة  مدي  لتقييم  منهجية  طريقة  استخدام  كيفية  الطالب 
والتدخل في الوقت المناسب لمنع المزيد من التدهور الذي قد يؤدي إلى السكتة التنفسية أو 
المحاكاة  فيديو  مقاطع  مع  الدراسية  الفصول  جلسات  تتفاعل  والرضع.  األطفال  عند  القلبية 
وجلسات تدريب سيناريو الحالة بشكل فردي وجماعي وتضم عناصر ديناميكية من فريق العمل لنجاح 
عمليات إنعاش القلب الرئوي. تعزز ممارسة المحاكاة التكامل بين خطوات دعم الحياة األساسية و 
المنهجية المتطورة والذي يعزز مستوي ثقة المشاركين ومستوي المهارات إلدارة حاالت الطوارئ 

عند األطفال بكفاءة ونجاح.

الهدف من دورة دعم الحياة المتقدم لألطفال هو تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة لألطفال 
المصابين بأمراض أو إصابات خطيرة مما يؤدي إلى تحسين النتائج.

ُتقدم دورة دعم الحياة المتقدم لألطفال لمزودي خدمات الرعاية الصحية الذين يستجيبون لحاالت 
الطوارئ عند األطفال والرضع. ويتضمن ذلك العاملين في مجال االستجابة لحاالت الطوارئ وطب 
الطوارئ والعناية المركزة أو وحدات الرعاية الحرجة , مثل األطباء والممرضات والعاملين في مجال 
الرعاية الصحية من المسعفين وغيرهم ممن يحتاجون إلى الحصول على شهادة انجاز دورة دعم الحياة 

المتقدم لألطفال للعمل أو المتطلبات المهنية والتنظيمية األخرى.

تفاصيل الدورة التدريبية:

الجمهور المستهدف:

دعم الحياة المتقدم لألطفال:



تعتمد الدورة التدريبية لمقدم دعم الحياة القلبي الوعائي المتقدم على أحدث معايير جمعية القلب 
األمريكية التي تدمج البيانات القائمة على العلم واألدلة المحدثة. من خالل المدرب المتمرس الذي 
يقوم بقيادة فصول الدراسة والمشاركة الفعالة في حاالت المحاكاة، وسيقوم المشاركين بتكثي 
مهاراتهم في التعر على وادارة السكتة القلبية واألوعية الدموية وما بعد السكتة القلبية على الفور 
الدورة  تعزز  الحادة.  التاجية  القلب  وأمراض  الدماغية  والسكتة  الحاد  القلب  ضربات  انتظام  وعدم 
التدريبية لمقدم دعم الحياة القلبي الوعائي المتقدم األهمية الحاسمة لإلنعاش القلبي الرئوي عالية 
الجودة إلنقاذ المرضي والتكامل السلس لدعم الحياة األساسي الفعال وتدخالت الدعم المتقدم 
االجراءات  خالل  الفعال  العمل  فريق  ديناميكيات  وأهمية  الدموية  واألوعية  القلب  لمرضي 

االنعااشية.

المسعفين  مثل  الطبية  الخدمات  ومزودي  والممرضات  األطباء  مثل  الصحية  الرعاية  عمل  فريق 
والمعالجين التنفسيين وغيرهم من المهنيين اآلخرين الذين يشاركون بشكل مباشر أو غير مباشر في 
التعرف والتعامل مع أمراض القلب واألوعية الدموية أو حاالت الطوارئ القلبية الوعائية األخرى 
واألوعية  القلب  لمرضي  المتقدم  الدعم  دورة  إنجاز  على شهادة  للحصول  يحتاجون  ممن  وغيرهم 

الدموية للعمل أو المتطلبات المهنية والتنظيمية األخرى.

القلب  جمعية  من  المعتمدين  الدموية  واألوعية  القلب  لمرضى  المتقدم  الدعم  دورة  محاضرين 
األمريكية الذين يستوفون متطلبات مركز التدريب الدولي في مستشفى الشيخ خليفة العام.

بطاقة مزود دورة الدعم المتقدم لمرضي القلب واألوعية الدموية المعتمدين من جمعية القلب 
األمريكية مع ساعات عمل معتمدة للتعليم الطبي المستمر من وزارة الصحة.

اجتياز اختبار أمراض اإلنعاش القلبي الرئوي - مزيل الرجفان الخارجي اآللي – دعم الحياة
األساسي

اختبار إدارة القصبة الهوائية
Megacode اختبار مهارة

( MCQ االختيار من متعدد ) اختبار كتابي

تفاصيل الدورة التدريبية:

الجمهور المستهدف:

الدورة التدريبية لمقدم دعم الحياة القلبي الوعائي المتقدم

مدة الدورة التدريبية: حوالي 16 ساعة (يومين)
متطلبات استكمال الدورة التدريبية:

مدربو الدورة:

البطاقة والشهادة:



من  وغيرهم  والممرضات  واألطباء  الطبي  الطوارئ  مثل طاقم  الصحية  الرعاية  خدمات  مزودي 
األشخاص العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين تم تفويضهم للحصول على شهادة إنجاز دورة 

دعم الحياة األساسي للعمل أو المتطلبات المهنية والتنظيمية األخرى.
مدة الدورة التدريبية:

حوالي 5 ساعات

مدربو الدورة:

البطاقة والشهادة:

محاضرين دعم الحياة األساسي المعتمدين من جمعية القلب األمريكية الذين يستوفون متطلبات 
مركز التدريب الدولي في مستشفى الشيخ خليفة العام.

عمل  ساعات  مع  األمريكية  القلب  جمعية  في  األساسي  الحياة  دعم  خدمات  مزودي  بطاقة 
معتمدة للتعليم الطبي المستمر من و ا زرة الصحة.

اختبار مهارات القبول:
  1) اختبار مهارات دعم الحياة األساسي للمنقذ األول والثاني من البالغين.
  2) اختبار مهارات دعم الحياة األساسي للمنقذ األول والثاني من الصغار.

( MCQ االختيار من متعدد ) اختبار كتابي

الجمهور المستهدف: 

متطلبات استكمال الدورة التدريبية:



رؤيتنا:
القلبي  اإلنعاش  حول  للتثقي  الصحة  الرعاية  مجال  للعاملين في  المحلي  االمتياز  مركز  نكون  أن 
الرئوي وتدريب المهارات باعتبارها جزًءا ال يتجزأ من التأثير األكاديمي لنتائج الرعاية الصحية اإليجابية 
الدورات  لتوفير  األمريكية  القلب  جمعية  مهمة  لدعم  المجتمع  لتثقيف  وسيلة  وتوفير  سريرايا؛ 

التدريبية الجيدة التي تدعم الحياة إلنقاذ األرواح. 

تعلم  التي  الفيديو  تعتمد على مقاطع  تدريبية  دورة  عبارة عن  األساسي هي  الحياة  دورة دعم 
المرشحين مهارات دعم الحياة األساسي كفرد واحد من فريق اإلنقاذ والفريق ككل. كما تركز على 
تدريب المرشحين على التعرف على المواقف التي تهدد الحياة على الفور وتقديم عمليات اإلنعاش 
من  المصاب  تحرير  و   AED اآللي  الخارجي  الرجفان  مزيل  واستخدام  الجودة  عالي  الرئوي  القلبي 

االختناق.

مهمتنا: 

تفاصيل الدورة التدريبية:

دورة تدريب دعم الحياة األساسي

تحسين األداء وتقليل المضاعفات للمرضي خالل اإلنعاش القلبي الرئوي
تعزيز وتحديث معرفة ومهارات الموظفين السريريين حول دعم الحياة األساسية والمتقدمة

توفير بيئة تعليمية داعمة وحديثة وتفضيليه للمدربين والمتدربين وفريق التعاون.
واإلنعاش  األولية  اإلسعافات  على  العاديين  األشخاص  لتدريب  المجتمع  في  شريًكا  نكون  أن 

القلبي الرئوي للمارة. 



مقدمة:

مقدمي الرعاية الصحية:

المستجيبين المجتمعين:

يعتبر مركز تدريب دعم الحياة في مستشفى الشيخ خليفة العام المركز األول والوحيد للتدريب على 
القيوين واإلمارات  أم  إمارة  الدولة في  رئيس  السمو  الحياة لمستشفيات مبادرات صاحب  دعم 

العربية المتحدة وهو معتمد من جمعية القلب األمريكية باعتباره مركز تدريب دولي.

كما يصرح لمركز التدريب الدولي في مستشفى الشيخ خليفة العام تقديم دورات اإلنعاش القلبي 
لجميع  الطارئة  الدموية  واألوعية  القلب  لمرضي  الصحية  والرعاية  الطوارئ  حاالت  في  الرئوي 
الرئاسة  الذين يعملون في مستشفيات مبادرة وزارة شؤون  الرعاية الصحية  العاملين في مجال 
في  مكان  أي  في  تعمل  التي  الصحية  الرعاية  لمرافق  محورية  نقطة  نصبح  بأن  ملتزمون  ونحن 
بتوفير  شغوفين  إننا  المتحدة.  العربية  اإلمارات  دولة  في  مكان  أي  وفي  الشمالية  اإلمارات 

التدريبات الالزمة للمجتمعات اإلماراتية التي ترغب في تعلم وتطوير مهارات إنقاذ الحياة.

ولهذا السبب فإننا نقدم برامج التدريب هذه لجميع هؤالء العاملين بأسعار مقبولة ومعقولة.

فيما يلي قائمة بالدو ا رت التدريبية المقدمة:

BLS 1) دورة تدريب دعم الحياة األساسي
ACLS 2) الدورة التدريبية لمقدم دعم الحياة القلبي الوعائي المتقدم

 PALS 3) الدعم المتقدم لحياة لألطفال
PEARS 4) التقييم المتقدم لطوارئ األطفال و التعرف عليها واستق ا ررها

NRP 5) برنامج إنعاش حديثي الوالدة

Heartsaver 6)   برامج منقذ القلب
   أوًال) برنامج منقذ القلب Heartsaver® اإلسعافات األولية لإلنعاش القلبي الرئوي –  

AED مزيل الرجفان الخارجي اآللي   
   ثانًيا) برنامج منقذ القلب Heartsaver®  اإلنعاش القلبي الرئوي – مزيل الرجفان الخارجي  

AED اآللي   

اإلنعاش القلبي الرئوي للعائلة واألصدقاء  (7

يتم تقديم هذه الدورات التدريبية في مركز تدريب دعم الحياة في مبنى B2 ، مستشفى الشيخ 
خليفة العام، أم القيوين.

https://maps.app.goo.gl/EaZ9N :خريطة الموقع
للحجز والتسجيل، يرجي التواصل معنا على التفاصيل أدناه: 

مستشفى الشيخ خليفة العام – مركز التدريب الدولي
ITC.lifesupport@skgh.ae :عنوان البريد اإللكتروني

https://www.skgh.ae :الموقع
هاتف رقم: 1255 706 6 971+       6609 306 54 971+






