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عنوان درس :مراقبت هاي پس از بیهوشي

 -پیش نیاز :تکنیک هاي بیهوشي و اداره درد

 -اهمیت اين درس را در يک پاراگراف توضیح دهید:

گروه  :هوشبري
تاريخ 98/11/5 :

امروزه جراح ،کارشناسهای اتاق عمل و بیهوشی دهنده همکاران نزدیک و غیر قابل تجزیه هستند و
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 اصول بیهوشی و ریکاوری داشته باشند تا در صورت لزوم بتوانند در جهت نجات جان
بیمار به تیم بیهوشی کمک نمایند
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 -اهداف كلي و مياني:

 -روش تدريس :

 .1اتاق بهبودی و استاندارد های آن را توضیح دهد.
 .2تجهیزات و وسایل مختلف در اتاق بهبودی را شرح دهد.
 .3مراقبتتت هتتای بعتتد از عمتتل را بستتورت بررستتی سیستتتمی توضتتیح
دهد(.قلبی،تنفسی،عسبی،کلیوی ،سیستم های درناژ و کنترل درد)
 .4علل انسداد راه هوایی فوقانی بعد از بیهوشی را در اتاق بهبودی بیان نمتوده و راه
های درمان آن را شرح دهد.

روش اصلي تدريس در اين درس سخنراني همراه با پرسش و
پاسخ مي باشد .بعالوه براي تصمیم و مشاركت فعال فراگیران
در جريان يادگیري از روش هاي پرسش و پاسخ  ،تمرين و در

صورت امکان بحث گروهي استفاده خواهد شد.

 .5علل ،عالئم و درمان عوارضی مانند لرز ،تحریک پذیری ،درد ،تهوع و استفراغ را
بیان کند.
 .6عوارض احتمالی روش های اسپاینال و اپیدورال را بداند.
 .7داروهای مورد مسرف در ریکاوری را نام ببرد.
 . 11موارد استفاده از داروهای موجود در ریکاوری را بیان کند
. 12برنامه ترخیسی بیمار از ریکاوری را توضیح دهد

 روش ارزشیابي :❖ نحوه ارزشیابي
 .1مشارکت فعال در کالس و حضور و غیاب  1نمره
 .2آزمون میان ترم  7نمره
 .3شرکت در آزمون پایان ترم  12نمره
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 مراجع ( :كتاب ژورنال يا سايت اينترنتي مرتبطاشتباهات رايج دانشجويان در اين درس عبارتند

را بطور دقيق معرفي نمائيد.
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

❖

مراقبت

های

ویژه

در

ف.قارداشی،ر.اکبرزاده.اصول
بهبودی.تهران.جامعه نگر.1390.
برونر ،سودارث  ،مراقبت های عمومی از بیمار بعد از عمل جراحی ،پروانه
بیشه بان
مشکساران ،شهبن  .کاربرد مهارتهای پرستاری در اتاق عمل و اتاق
بهبودی .جهاد دانشگاهی خوزستان1371 .
نقیبی ،خسرو و همکاران .اصول بیهوشی و مراقبت های ویژه  ،بهداشت
و درمان اصفهان1380 .
مجیدی ،سیدعلی .مهارتهای بالینی در اتاق عمل از تئوری تا عمل.
بشری1384 .
لطفی ،مژگان و انتظار .صمد ،راهنمای جامع پرستاری اتاق عمل .
جامعه نگر1382 .
اسملترز ،سوزان س .برندا جی .درسنامه پرستاری برونر و سودارت
مفاهیم و مراقبت پرستاری اتاق عمل .ترجمه آلیس خاجیان .جلد
چهارم .ارجمند 1380 .
دریپس ،روبرت .مقدمه ای بر بیهوشی  .عسر جدید .ترجمه محمد
شمس زاده امیری .کبری قاضی سعید1368 .

❖ Ronald D. Miller; Anesthesia (7 th edition).
Philadelphia, Churchill Livingstone, 2018

اتاق

از:
▪ عدم توانایی در تلفیق مباحث تئوری و عملی
 نکات كلیدي در يادگیري بهتر اين درسعبارتند از:
▪ ترغیب دانشجو به مطالعه بیشتر و موثرتر
▪ استفاده از وسایل کمک آموزشی مناسب
▪ مطالعه در طول ترم و عدم انباشته شدن مطالب
در شب امتحان به دلیل حجم زیاد مطالب

❖ Berry & Kohn's Operating Room Technique,
Publisher Mosby, ISBN 0323019803.
❖ Surgical Technology for the Surgical Technologist,
Publisher Delmar Learning, ISBN 0766806626

3

استاد گرامي،
خواهشمند است موارد زير را جهت تهيه راهنماي مطالعاتي دانشجو در درس  ...............................................................................مشخص نمائيد:
 مراجع كتاب  ،ژورنال يا سايت اينترنتي بطور دقيق معرفي شود. اشتتباهات رايج دانشجويان در آن درس را به شكل سوال يا نكات مهم تهيه نمائيد -نكات كليدي در يادگيري آن درس را مشخص نمائيد.
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