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 معرفی درس:

ی اتاق عمل و بیهوشی دهنده همکاران نزدیک و غیر قابل تجزیه هستند و ها، کارشناسانامروزه جراح

سرنوشت بیمار روی تخت عمل و بعد از آن بدست توانای آنها است و نتیجه کار بستگی به حمایت و کارآیی 

آنها  و تشریک مساعی تیم پزشکی دارد. از طرفی کلیه پرسنل اتاق عمل الزم است اطالعاتی جامع و کلی از 

                                            ملکارشناسی تکنولوژی اتاق ع مقطع و رشته تحصیلی:     گروه آموزشی:  اتاق عمل   :   پرستاری حضرت زینب)س(  دانشکده :   

 0 :  تعداد واحد اصول مراقبت در اتاق بهبودی :  نام درس

 نظری نوع واحد :

بیهوشی و  -روش های احیای قلبی و ریوی پیش نیاز:

 مراقبت های آن

 01-01دوشنبه روز و ساعت برگزاری کالس:  

 - مکان برگزاری:

                   Elnaz_ahmadi71@yahoo.com سرکارخانم احمدی الری                       آدرس پست الکترونیکی:   مسئول برنامه :  

                           1۲۲41119شماره تماس دانشکده:        

   یالر یسرکارخانم احمد مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:    

 Elnaz_ahmadi71@yahoo.com آدرس پست الکترونیکی:                                      1۲۲41119شماره تماس دانشکده:    

                                        یالر ینم احمدسرکارخا تهیه و تنظیم : 

                                             0410شهریور ماه  تاریخ تدوین/ بازنگری:

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



صول بیهوشی و ریکاوری داشته باشند تا در صورت لزوم بتوانند در جهت نجات جان بیمار به تیم بیهوشی ا

استاد مربوطه می تواند بر اساس لیست حضور و غیاب و میزان پاسخ دهی دانشجویان به تکالیف،  کمک نمایند.

انشجو موظف است در زمان ارزیابی الزم را انجام دهد. جهت این درس دو تکلیف مشخص خواهد شد که د

تعیین شده توسط استاد پاسخ مناسبی را ارائه دهد، در غیر این صورت از نمره ارزشیابی ایشان کسر خواهد 

 شد.

 

 عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد :
 

 استاتداردهای ریکاوری 

 تجهیزات موجود در اتاق ریکاوری 

 مراقبت های عمومی در اتاق ریکاوری 

 عوارض پس از بیهوشی 

 مراقبت های ویژه در اعمال جراحی مختلف 

 داروهای مورد استفاده در اتاق ریکاوری 

 ز اتاق ریکاوریشیوه های ترخیص ا 

 اهداف کلی 
 تجهیزات موجود در ریکاوریکه دانشجو پس از اتمام درس قادر باشد  آشنایی با  اصول پیشرفته مراقبت در اتاق بهبودی بطوری

، عوارض بیهوشی در اتاق ریکاوری کنترل مایعات دریافتی و خروجی، مراقبتهای پس از اعمال جراحی ورا بکار ببرد و با نحوه 

ی روش نمره دهی برا ،کنترل سطح هوشیاری، سیستم تنفسی وقلبی و عروقی وعصبی مراقبت از بیهوشی در مرحله ریکاوری،

ای ترخیص بیمار از ریکاوری آشنا  شده و به این ترتیب یادگیری و توان مهارتی خود را به عنوان یک کارشناس ترخیص ومعیاره

 دهد.در مراقبت بعد از عمل ارتقا 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
 

 تاریخچه ایجاد ریکاوری را دانسته و شرح دهد. .1

 ا توضیح دهد.ر مشخصات اتاق بهبودی استاندارد .2

 را توضیح دهد. اتاق بهبودیاستاندارد های  .3

 نام ببرد.تجهیزات و وسایل مختلف در اتاق بهبودی را  .4

 نحوه کار با انواع دستگاه ها رابداند. .5

 ضرورت استفاده از هر کدام از وسایل موجود در اتاق ریکاوری را بداند. .6

ضیح  .7 ستمی تو سی سی  صورت برر ستم های درناژ و مراقبت های بعد از عمل را ب سی صبی،کلیوی،  سی،ع دهد.)قلبی،تنف

 کنترل درد(

 .علل انسداد راه هوایی فوقانی بعد از بیهوشی را در اتاق بهبودی بیان نموده و راه های درمان آن را شرح دهد .8

 .درد، تهوع و استفراغ را بیان کند ،علل، عالئم و درمان عوارضی مانند لرز، تحریک پذیری .9

 را بشناسد. بیماران بعد از عمل  پذیری و بی قراریعالیم تحریک  .11

 را نام ببرد.در ریکاوری  علل تاخیر در بیداری  .11

 .عوارض احتمالی روش های اسپاینال و اپیدورال  را بداند .12



مراقبت های ویژه در هر کدام از اعمال) کرانیتومی،اعمال جراحی چشم، تانسیلکتومی، سپتوپالستی،اعمال جراحی قلب،  .13

 سینه، اطفال و ...( را شرح دهد.قفسه 

 .داروهای مورد مصرف در ریکاوری را نام ببرد .14

 .موارد استفاده از داروهای موجود در ریکاوری را بیان کند .15

 برنامه ترخیصی بیمار از ریکاوری را توضیح دهد. .16

 روش آموزش 
 

 حضوری                   مجازی                                 ترکیبی                            

 شرایط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
  با استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید کامپیوتر ، ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور 

 

 

 

  منابع درسی:  

 خیر   بلی در نظر دارید؟ درسی خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبع/مقاله آیا کتاب 

 :در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید 

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های صفحات و  فصل

 مطالعهمشخص شده برای 

اق ات )یدر اتاق بهبود شرفتهیپ ی. اصول مراقبت هایمعروف قی. ش. صدینی. گلچ،ایل.سادات

 0191تهران ر..جامعه نگ(یکاوریر

 0199زاده. تهران. موریوهمکاران. انتشارات ت نی.گروه مترجم ۲1۲1لریم یهوشیب یمبان

 

Ronald D. Miller; Anesthesia (19 th edition). Michael Gropper .Lars 

Eriksson. Lee Fleisher. Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. 

Elsevier, 2011  Smeltezer Sc,Bare B(2020),Bruner and suddarth`s Text 

Book of Medical SurgicalNursing .(Ended). Philadelphia: Lippincott 
 

 

 

 

 

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسی دانشجویان 

 به مقاله

  

  
 



  در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر کتاب

ن را آ فایل، مشخصات آن را ذکر کنید و به دانشجویان معرفی کنید منبع درسیفوق یا به تنهایی به عنوان 

 ضمیمه نمایید:

 
 و ... است. های دیگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ، یجزوه، فیلم آموزشاسالید پاور پوینت، منظور  *

 

 

 

 

 

 

  کوییز/ میان ترم( تکوینیآزمون های( 

 خیر   بلی   اید؟آزمون در نظر گرفته . آیا برای درس خود1

 ها را ذکر کنید.در صورت وجود تعداد و نوع آزمون 

 زمان آزمون نوع آزمون عنوان آزمون شماره

4تا  1جلسات  1  
زییکو  

 

 اعالم می گردد

 

 
   

 

 های دانشجویانتکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل 

 اریذبرای بارگ

** 

    

    

    



 

 

 

 

 

 

 

 پروژه درسی 

 خیر   بلی   اید؟در نظر گرفته/میان ترم . آیا برای درس خود پروژه پایان ترم 1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:           

..........................................................................................................................................................................................................  

................... ........................................................................................................................................................................................  

 ارزشیابی دانشجویان 

 بارم نمره ارزشیابیموارد 

 نمره 14 ترم آزمون پایان

 نمره  1 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 نمره 2 تکالیف و سایر فعالیت ها

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

 توسط

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

مدرس توسط  

هدف از ارائه 

 تکلیف

تکلیف اول 

سیالک  

ت االارائه سو

به صورت 

 تشریحی

 متعاقبا اعالم خواهد شد
حداکثر یک 

هفته پس از 

 ارائه تکلیف

داکثر دو ح

هفته بعد از 

پایان مهلت 

پاسخ 

 دانشجویان

مرور جلسات 

 اول تا چهارم

 دومتکلیف 

سیالک  

 

ت االارائه سو

به صورت 

 تشریحی

حداکثر یک  متعاقبا اعالم خواهد شد

هفته پس از 

 ارائه تکلیف

داکثر دو ح

هفته بعد از 

پایان مهلت 

پاسخ 

 دانشجویان

مرور جلسات 

 پنجم تا نهم



 نمره  3  زییکو

 
 

 مقررات 

 و به یزمان تیدرس و تنوع مطالب و محدود تیو حساس تیرود که با توجه به اهم یانتظار م زیعز انیاز دانشجو 

 : دیتوجه نما ریبه نکات ز شتریهر چه ب یبهره بردار منظور

 باشد. یم ینامه آموزش نییمجاز طبق مقررات آ بتیغ 

 ترم. انیو پا (زییکو)آزمون ها ریو سا (فیتکال) یسالک یها تیشرکت در فعال 

  ترم برگزار نخواهد شد. انیامتحان م یواحد کیدر دروس 

 ترم برگزار انیباشد و قبل از برنامه امتحانات پا یم یا نهیچند گزت الترم به صورت سؤا انینحوه امتحان پا 

 شد. خواهد 

 11:یحداقل نمره قبول 

 باشد. یم یس : طبق مقررات آموزشالدر ک بتیتعداددفعات مجاز غ 

 

 

اصول مراقبت در اتاق بهبودي دانشجویان تکنولوژی اتاق 

 2042-2041در نیمسال اول سال تحصیلی 99عمل ورودی 

 

 تاریخ ارائه

بیان و شرح اهداف 

 درس

ویژگی و استاندارد 

 های ریکاوری
 

ویدئو 

 پروژکتور

فیتکال  

 آزمون

یانیپا  

 

نایی با تجهیزات آش

 موجود در ریکاوری
ویدئو   

 پروژکتور

فیتکال  

 آزمون

یانیپا  

 

 
ویدئو    عوارض بیهوشی

 پروژکتور

فیتکال  

 آزمون

یانیپا  

 
ویدئو    عوارض بیهوشی

 پروژکتور

فیتکال  

 آزمون

یانیپا  

 

مراقبت های عمومی 

 در اتاق ریکاوری 
ویدئو   

 پروژکتور

فیتکال  

 آزمون

یانیپا  



 

های ویژه در مراقبت 

اعمال جراحی 

 مختلف

ویدئو   

 پروژکتور

فیتکال  

 آزمون

یانیپا  

 

مراقبت های ویژه در 

اعمال جراحی 

 مختلف

 

ویدئو   

 پروژکتور

فیتکال  

 آزمون

یانیپا  

 

داروهای مصرفی در 

 ریکاوری
ویدئو   

 پروژکتور

فیتکال  

 آزمون

یانیپا  

شیوه ترخیص بیمار  

 از ریکاوری

 

ویدئو   

 پروژکتور

فیتکال  

 آزمون

یانیپا  

ترم  متعاقبا اعالم خواهد شد انیزمان آزمون پا  

 

 


