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 99-99 بیهوشی و مراقبت های آن درنیمسال اول سال تحصیلی  (COURSE PLANطرح دوره  ) 

 

  : مقدمه 

ی اتاق عمل و بیهوشی دهنده همکاران نزدیک و غیر قابل تجزیه هستند و سرنوشت هاامروزه جراح، کارشناس

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

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

 داشته باشند تا در صورت لزوم بتوانند در جهت نجات جان بیمار به تیم بیهوشی کمک نمایند.

 

 اتاق عمل تکنولوژی الرستان        گروه آموزشی:   اتاق عمل          مقطع و رشته تحصیلی: کارشناسیدانشکده :  پرستاری حضرت زینب)س( 

 واحد 2 :  تعداد واحد بیهوشی و مراقبتهای آن  :  نام درس

 ساعت عملی 11-ساعت ) نظری(22 نوع واحد :

 روز و ساعت برگزاری کالس:   --------: پیش نیاز

   11-11یکشنبه:  

 8-11شنبه بیهوشی عملی: 

 skill lab، 1کالس   مکان برگزاری:

  z.seifi2010@yahoo.com-سیفیسرکارخانم  مسئول برنامه :  

 سیفیسرکار خانم مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: 

 سیفی سرکارخانم تهیه و تنظیم : 

 88ماه تاریخ بازنگری: شهریور 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

mailto:z.seifi2010@yahoo.com
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 اشد :عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می ب 
 

 تاریخچه بیهوشی آشنایی با .1

 و مکانیسم اثر آن ها آشنایی با داروهای بیهوشی وریدی .2

 و مکانیسم اثر آن ها آشنایی با داروهای بیهوشی استنشاقی .3

 و مکانیسم اثر آن ها آشنایی با داروهای مخدر .4

 و مکانیسم اثر آن ها آشنایی با داروهای بیحسی موضعی .5

 و مکانیسم اثر آن ها عضالت آشنایی با داروهای شل کننده .6

 و مکانیسم اثر آن ها آشنایی با داروهای پریمیدیکاسیون .7

 آشنایی با دستگاه بیهوشی و کاربرد وسایل مورد نیاز بیهوشی در بیهوشی عمومی .8

 بیهوشی تکنیکبیهوشی و انتخاب  یآماده سازی بیمار برا .9

 آشنایی با انواع بیحسی اسپاینال و اپیدورال .11

  هواییمدیریت راه  .11

 هدف کلی 

 و تعاریف مربوط به بیهوشی را بیان نماید.  تاریخچه بیهوشی

  اهداف اختصاصی 
 باید بتواند : دورهدر پایان دانشجو

 .تاریخچه بیهوشی را بیان نماید 

 .نقش ها و حوزه کاری در بیهوشی را توضیح دهد  

 .نحوه پیدایش هر کدام از داروهای بیهوشی را بداند 

  بیهوشی کشف شده را بشناسد.اولین داروی 

 .تفاوت داروهای بیهوشی جدید و قدیم را نام ببرد 

 .انجمن های مربوط به بیهوشی را بشناسد 

 .بیهوشی متعادل را تعریف کند 

 .تفاوت بیهوشی جنرال و بیهوشی رژیونال را بداند 

 هدف کلی 

 داروهای بیهوشی داخل وریدی و مکانیسم اثر آنها را بشناسد.      

  اهداف اختصاصی 
 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :

 .انواع داروهای بیهوشی وریدی را نام ببرد 

 .مکانیسم اثر داروهای بیهوشی وریدی را توضیح دهد 
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 .اثرات هر کدام از داروهای بیهوشی بر سیستم های مختلف بدن را بداند 

  دهد.مصارف بالینی هر کدام از داروهای بیهوشی وریدی را شرح 

 هدف کلی 

 داروهای بیهوشی استنشاقی و مکانیسم اثر آنها را بشناسد.

 اهداف اختصاصی 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :

 .انواع هوشبرهای استنشاقی را نام ببرد 

 .مکانیسم اثر داروهای هوشبرهای استنشاقی را توضیح دهد 

 .فارماکوکنتیک هوشبرهای استنشاقی را بشناسد 

  تعیین کننده فشار هوشبرهای استنشقای در ریه را بداند.عوامل 

 .ضریب تفکیک خون به گاز هوشبرهای استنشاقی را توضیح دهد 

 .اثرات هر کدام از داروهای بیهوشی بر سیستم های مختلف بدن را بداند 

 .پدیده هیپوکسی انتشاری را توضیح دهد 

  دهد.مصارف بالینی هر کدام از هوشبرهای استنشاقی را شرح 

 هدف کلی 

 داروهای شل کننده عضالت و آنتاگونیست آنها را بشناسد.        

 اهداف اختصاصی 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :

 .داروهای شل کننده عضالنی دپالریزان را نام ببرد 

 .داروهای شل کننده غیر دپالریزان را نام ببرد 

  دپالریزان را بیان نماید.تفاوت داروهای شل کننده دپالریزان و غیر 

 .مکانیسم اثر داروهای شل کننده عضالنی دپالریزان را بیان نماید 

  توضیح دهد.اثرات داروهای شل کننده عضالنی را بر سیستم های مختلف بدن را. 

  بیان نماید.نحوه مانیتورینگ اثرات داروهای شل کننده غیر دپالریزان را 

 هدف کلی 

 مکانیسم اثر آن ها را بشناسد.داروهای مخدر و        
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 اهداف اختصاصی 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :

 .انواع داروهای مخدر را نام ببرد 

 نیسم اثر داروهای مخدر را شرح دهد.مکا 

  بیان نماید.اثرات داروهای مخدر بر سیستم های مختلف بدن را 

 ببرد. مصارف بالینی داروهای مخدر را نام 

  داروهای مخدر را نام ببرد.آنتاگونیست 

  داروهای مخدر را نام ببرد.عوارض جانبی آنتاگونیست 

 هدف کلی 

 داروهای بی حسی موضعی و مکانیسم اثر آن ها را بشناسد.       

 اهداف اختصاصی 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :

 .انواع داروهای بی حسی موضعی را نام ببرد 

 را نام ببرد. داروهای بی حسی موضعی آمیدی 

 .داروهای بی حسی موضعی استری را نام ببرد 

  بیان نماید.تفاوت داروهای بی حسی موضعی آمیدی و استری را 

 .مکانیسم اثر داروهای بی حسی موضعی را بیان نماید 

 .عوارض جانبی داروهای بی حسی موضعی را بیان نماید 

 هدف کلی 

 بالینی آن ها را بداند. انواع داروهای پریمیدیکاسیون و مصارف       

 اهداف اختصاصی 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :

 .داروهای پریمیدیکاسیون را بشناسد 

 .مکانیسم اثر داروهای پریمیدیکاسیون را بیان نماید 

  نام ببرد.مصارف بالینی هر کدام از داروهای پریمیدیکاسیون را 
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 هدف کلی 

 برای بیهوشی و نحوه انتخاب بیهوشی را بداند.نحوه آماده سازی بیمار           

 اهداف اختصاصی 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :

 .موارد ارزیابی قبل از عمل را نام ببرد 

 .نحوه آماده سازی بیمار برای بیهوشی بداند 

  توضیح دهد.نحوه اداره بیماران قبل از عمل در بیماران با مشکالت کلیوی، قلبی و.... را 

 .نحوه مصرف داروها قبل از عمل را توضیح دهد 

 .دستورالعمل ناشتایی بیمار قبل از عمل را توضیح دهد 

 ف کلیده 

 بداند. عمومی رادستگاه بیهوشی و وسایل مورد نیاز بیهوشی در بیهوشی قسمت های مختلف         

 اهداف اختصاصی 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :

  نام ببرد.قسمت های مختلف ماشین بیهوشی را 

 .انواع سیستم های بیهوشی را نام ببرد 

 .کاربرد هر کدام از سیستم های بیهوشی را بیان نماید 

 .مزایا و معایب هر کدام از سیستم های بیهوشی را بیان نماید 

 هدف کلی 

 .نحوه مدیریت را هوایی در بیماران کاندید بیهوشی را بداند     

 اف اختصاصیاهد 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :

 .انواع روش های ارزیابی راه هوایی را بیان نماید 

 .انواع روش های باز کردن راه هوایی را بداند 

 .عوارض قبل،حین و بعد از لوله گذاری داخل لوله تراشه را شرح دهد 

 .تفاوت راه هوایی در شیرخواران و بزرگساالن را بیان نماید 
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 .اندیکاسیون های انتوباسیون داخل تراشه را بیان نماید 

 .قسمت های مختلف لوله تراشه را بشناسد 

 .نحوه خارج سازی و معیارهای آن را توضیح دهد 

 هدف کلی 

 تکنیک بی حسی اپیدورال را بشناسد.      

 اهداف اختصاصی 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :

 ال را بداند.انواع تکنیک های بی حسی اپیدور 

 .عوارض بی حسی اپیدورال را شرح دهد 

 .اندیکاسیون و کنتراندیکاسیون های بی حسی اپیدورال را بیان نماید 

  اپیدورال را توضیح دهد.–بیهوشی توام اسپینال 

 هدف کلی 

 تکنیک بی حسی اسپینال را بشناسد.         

 اهداف اختصاصی 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :

 تکنیک های بی حسی اسپینال را بداند. انواع 

 .عوارض بی حسی اسپینال را شرح دهد 

 .اندیکاسیون و کنتراندیکاسیون بی حسی اسپینال را بیان نماید 

 هدف کلی 

 را بشناسد. انواع تجهیزات مونیتورینگ  حین بیهوشی  و خطرات ناشی از بیهوشی         

 اهداف اختصاصی 

 بتواند :دانشجودر پایان دوره باید 

 .مراقبت از بیمار طی بیهوشی را بیان نماید 

 .خطرات و عوارض بیهوشی را شرح دهد 

 .انواع تجهیزات مورد استفاده حین بیهوشی را بداند 

 .کاربرد هر کدام از تجهیزات مورد استفاده را بیان نماید 
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 روش آموزش 
می باشد. با توجه به اهمیت یادگیری لوله  همراه با پرسش و پاسخ   روش اصلی تدریس در این درس سخنرانی

هم استفاده می شود. بعالوه برای تصمیم و مشارکت فعال فراگیران در  والژگذاری داخل تراشه از روش آموزش م

 جریان یادگیری از روش های پرسش و پاسخ ، تمرین و در صورت امکان بحث گروهی استفاده خواهد شد.

  امکانات آموزشی بخش 

 
 موالژ ،، فیلم های آموزشی(Power point)اسالید  ویدئو پروژکتور، ک و وایت برد،ماژی   

   آموزش دهنده 
 سیفی سرکار خانم  مربوطه: اساتید   

 درسی اصلی منابع  
 

 1931.. مترجمین دکتر جواد صادقی وهمکاران. آرتین طب. تهران8112مبانی بیهوشی میلر .1
 .1381و مراقبت های ویژه. دانشگاه علوم پزشکی اصفهاننقیبی، خسرو و همکاران. اصول بیهوشی   .2

 .1387صفائی نائینی ناصر، اصول بیهوشی، انتشارات چهر،  .3

 .1386آژیر،آرمان. بیهوشی انتخاب اول، انتشارات سخن گستر، .4

 .1371میر مظفری. بیهوشی در بیمارستان های کوچک، .5

 

6. Ronald D. Miller; Anesthesia (7 th edition). Philadelphia, Churchill Livingstone, 2012 

 ارزشیابی  
 

 نحوه ارزشیابی         

 %5.مشارکت فعال در کالس و حضور و غیاب 1

 %35آزمون میان ترم  .2

 %51شرکت در آزمون پایان ترم  .3

 %11آزمون عملی  .4

 

 پاسخ خواهد بود.چند گزینه ای و بلند  -کوتاه پاسخ -سواالت ارزشیابی ترکیبی از سواالت صحیح و غلط
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نمایش عملی پروسیجرها در حضور اساتید در طی آزمون های دوره ای و پایانی)با   ارزشیابی عملی:

 استفاده از چک لیست(

 

 : مقررات 

 

از دانشجویان عزیز انتظار می رود که با توجه به اهمیت و حساسیت درس و تنوع مطالب و محدودیت 

 زمانی و به منظور بهره برداری هر چه بیشتر به نکات زیر توجه نماید : 

 ه موقع و بدون غیبت در تمام جلسات کالس درس حضور فیزیکی ب (1

 .موزشی می باشدآغیبت مجاز طبق مقررات آیین نامه  (2

در ارتباط با  )پمفلت -پوستر –در مباحث علمی با ارائه ی مطالب جدید )به صورت کنفرانس  (3

 عملی (شرکت فعال داشته باشند. -موضوعات مورد بحث در کالس)تئوری

 شرکت در آزمون های داخل کالس )کوئیز( و سایر آزمون ها و پایان ترم. (4

 ه ای و تشریحی می باشد نحوه  امتحان پایان ترم به صورت سؤاالت چند گزین (5

مراجعه به منابع معرفی شده جهت مطالعه بیشتر و در صورت وجود هر گونه اشکال و سوال در  (6

 .ساعتهای مشاوره با اینجانب مطرح نمائید

 

 :11حداقل نمره قبولی 

  : طبق مقررات آموزشی می باشد. تعداددفعات مجاز غیبت در کالس 
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 79-77سال تحصیلی در نیمسال اول 79ورودیدانشجویان اتاق عمل  بیهوشیجدول زمان بندی درس 

 

 

 

 مدرس وسیله کمک آموزشی روش تدریس موضوع روز/ ساعت جلسات

 ---   -- 13-15یکشنبه  24/2/98

 13-15یکشنبه  11/2/88
بیان و شرح اهداف درس، تعریف و تاریخچه 

 بیهوشی

 سخنرانی ،

 بحث گروهی
 ویدیوپروژکتور–وایت برد 

Power point 

 خانم سیفی

  داروهای بیهوشی وریدی و مکانیسم اثر آنها 13-15یکشنبه  1/1/88
 سخنرانی ،

 بحث گروهی
 ویدیوپروژکتور–وایت برد 

Power point 

 خانم سیفی

 13-15یکشنبه  14/1/88
داروهای بیهوشی استنشاقی و مکانیسم اثر 

 آنها 

 سخنرانی ،

 بحث گروهی
 ویدیوپروژکتور–وایت برد 

Power point 

 خانم سیفی

 13-15یکشنبه  21/1/88
داروهای شل کننده عضالت و آنتاگونیست 

 آنها

 سخنرانی ،

 بحث گروهی
 ویدیوپروژکتور–وایت برد 

Power point 

 خانم سیفی

 13-15یکشنبه  28/1/88
 داروهای مخدر  و مکانیسم اثر آنها 

 

 سخنرانی ،

 بحث گروهی
 ویدیوپروژکتور–وایت برد 

Power point 

 خانم سیفی

    نعطیل رسمی 13-15یکشنبه  1/8/88

 بی حسی موضعی و مکانیسم اثر آنها داروهای  13-15یکشنبه  12/8/88
 سخنرانی ،

 بحث گروهی
 ویدیوپروژکتور–وایت برد 

Power point 

 خانم سیفی

 سیفیخانم    امتحان میان ترم 13-15یکشنبه  18/8/88

  داروهای پریمدیکاسیون 13-15یکشنبه  22/8/88
 سخنرانی ،

 بحث گروهی
 ویدیوپروژکتور–وایت برد 

Power point 

 خانم سیفی

 13-15یکشنبه  1/8/88
آماده سازی بیمار برای بیهوشی و انتخاب 

  تکنیک بیهوشی

 سخنرانی ،

 بحث گروهی
 ویدیوپروژکتور–وایت برد 

Power point 

 خانم سیفی

  سیستم های انتقال بیهوشی 13-15یکشنبه  11/8/88
 سخنرانی ،

 بحث گروهی
 ویدیوپروژکتور–وایت برد 

Power point 

 خانم سیفی

 مدیریت راه هوایی  13-15یکشنبه  11/8/88
 سخنرانی ،

 بحث گروهی
 ویدیوپروژکتور–وایت برد 

Power point 

 خانم سیفی

 بیهوشیمونیتورینگ حین  13-15یکشنبه  24/8/88
 سخنرانی ،

 بحث گروهی
 ویدیوپروژکتور–وایت برد 

Power point 

 خانم سیفی

 بی حسی اسپاینال 13-15یکشنبه  1/11/88
 سخنرانی ،

 بحث گروهی
 ویدیوپروژکتور–وایت برد 

Power point 

 خانم سیفی

 بی حسی اپیدورال 13-15یکشنبه  8/11/88
 سخنرانی ،

 بحث گروهی
 ویدیوپروژکتور–وایت برد 

Power point 

 خانم سیفی

    امتحان پایان ترم              
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 88-88سال تحصیلی در نیمسال اول 18دانشجویان اتاق عمل ورودی  بیهوشی عملیجدول زمانبندی 

 

 

 

وسیله کمک  روش تدریس موضوع روز/ ساعت جلسات

 آموزشی

 مدرس

 سوپراگلوتیکتجهیزات راه هوایی  8-11شنبه  11/8/88

 1گروه 

 سخنرانی ،

 بحث گروهی

 موالژ

 

 خانم سیفی

 تجهیزات راه هوایی سوپراگلوتیک 8-11شنبه  18/8/88

 2گروه

 سخنرانی ،

 بحث گروهی

 موالژ

 

 خانم سیفی

تکنیک های اداره راه هوایی)تهویه با ماسک  8-8شنبه  21/8/88

 صورت و آمبوبگ(

 2گروه

 سخنرانی ،

 بحث گروهی

 موالژ

 

 خانم سیفی

تکنیک های اداره راه هوایی)تهویه با ماسک  8-11شنبه 21/8/88

 صورت و آمبوبگ(

 1گروه

 سخنرانی ،

 بحث گروهی

 موالژ

 

 خانم سیفی

    -- 8-11شنبه  2/8/88

  آشنایی با ماشین بیهوشی 8-11شنبه  8/8/88

 1گروه

 سخنرانی ،

 بحث گروهی

 خانم سیفی 

  با ماشین بیهوشیآشنایی  8-11شنبه  12/8/88

 2گروه

 سخنرانی ،

 بحث گروهی

 خانم سیفی 

تکنیک های اداره راه هوایی)انتوباسیون داخل  8-11شنبه  21/8/88

 تراشه بزرگساالن(

 2گروه

 سخنرانی ،

 بحث گروهی

 خانم سیفی موالژ

تکنیک های اداره راه هوایی)انتوباسیون داخل  8-11شنبه  11/8/88

 تراشه بزرگساالن(

 1گروه

 سخنرانی ،

 بحث گروهی

 خانم سیفی موالژ

تکنیک های اداره راه هوایی)انتوباسیون داخل  8-11شنبه  1/11/88

 تراشه نوزادان(

 1گروه

 سخنرانی ،

 بحث گروهی

 خانم سیفی موالژ

تکنیک های اداره راه هوایی)انتوباسیون داخل  8-11شنبه  14/11/88

 تراشه نوزادان(

 2گروه

 سخنرانی ،

 گروهی بحث

 خانم سیفی موالژ

    امتحان پایان ترم      
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 2گروه 1گروه

 گلسان توکلی الهام عبودی

 کوثر ثابت آمنه هاشمی

 سارا رضایی احمدرضا خادمی

 دبیریمحمد مهدی  محمد حسن شهبازی

 حمیدرضا حسنی نیا محمدرضا صادقی مزیدی

 اسماعیل کیش خواه مجتبی علی پور

 مینا با صفت
 

 یوسف نوروزی چگنی 
 احمد رضا راز نگهدار


