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 معرفی درس:

ی اتاق عمل و بیهوشی دهنده همکاران نزدیک و غیر قابل تجزیه هستند و سرنوشت بیمار روی ها امروزه جراح، کارشناس

و تشریک مساعی تیم پزشکی  به حمایت و کارآیی آنها تخت عمل و بعد از آن بدست توانای آنها است و نتیجه کار بستگی

دارد. از طرفی کلیه پرسنل اتاق عمل الزم است اطالعاتی جامع و کلی از اصول بیهوشی و ریکاوری داشته باشند تا در صورت 

با توجه به شرایط به وجود آمده در خصوص شیوع بیماری  بیمار به تیم بیهوشی کمک نمایند. لزوم بتوانند در جهت نجات جان

در خصوص جلساتی که بصورت مجازی  برگزار خواهد شد.  حضوری(  -)مجازیترکیبیجلسات این درس به صورت  ، 01کووید 

ار های تولید محتوا آماده شده است، در سامانه نوید درس را  که توسط نرم افزمجازی  استاد مربوطه محتوای بر گزار می گردد 

در بخش منابع بارگذاری می نماید. دانشجو موظف است در مدت زمان تعیین شده محتوا را مشاهده کند و تیک تایید مطالعه 

 کارشناسی ناپیوسته هوشبری مقطع و رشته تحصیلی:    هوشبری  گروه آموزشی:     پرستاری حضرت زینب)س(  دانشکده :  

 2 : تعداد واحد مراقبت های پس از بیهوشی :  نام درس

 نظری نوع واحد :

 01-01دوشنبه روز و ساعت برگزاری کالس:   تکنیک های بیهوشی و اداره درد  پیش نیاز:

 0کالس شماره  مکان برگزاری:

                                            سیفی سرکارخانم مسئول برنامه :  

 z.seifi2010@yahoo.comآدرس پست الکترونیکی:                                                       12201111:      دانشکده شماره تماس

                    سرکار خانم سیفی -سرکارخانم احمدی  مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 elnaz_ahmadi@yahoo.comآدرس پست الکترونیکی:                       12201111شماره تماس دانشکده:     

 سرکارخانم سیفیتهیه و تنظیم : 

 0011اسفند ماه  بازنگری: تدوین/ ختاری

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



ابی الزم . استاد مربوطه می تواند بر اساس لیست حضور و غیاب و میزان پاسخ دهی دانشجویان به تکالیف، ارزیانتخاب نمایدرا 

تکلیف مشخص خواهد شد که دانشجو موظف است در زمان تعیین شده توسط استاد پاسخ  یکرا انجام دهد. جهت این درس 

 مناسبی را ارائه دهد، در غیر این صورت از نمره ارزشیابی ایشان کسر خواهد شد.

 عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد :
  تاریخچه، تعریف واحد مراقبت های پس از بیهوشی 

 داردهای ریکاوریناستا 

 تجهیزات موجود در اتاق ریکاوری 

 روش های اکسیژن رسانی 

 مراقبت های عمومی در اتاق ریکاوری 

 عوارض پس از بیهوشی 

 مراقبت های ویژه در اعمال جراحی مختلف 

 داروهای مورد استفاده در اتاق ریکاوری 

  ترخیص از اتاق ریکاوریشیوه های 

 چگونگی پذیرش بیمار، حمل و نقل و ثبت و گزارش اطالعات بیماران 

 

 ف کلیاهدا 

 

های مختلف اکسیژن  مراقبت در اتاق بهبودی بطوريکه دانشجو پس از اتمام درس قادر باشد با نحوه بکارگیری روشآشنايي با اصول پیشرفته 

بیهوشي در اتاق ريکاوری، عوارض بیهوشي در مرحله  های پس از اعمال جراحي و درماني، کنترل مايعات دريافتي و خروجي، مراقبت

های کنترل درد ،کنترل سطح هوشیاری،روش نمره دهي برای ترخیص  وقي وعصبي، روشمراقبت از سیستم تنفسي وقلبي وعر ريکاوری،

ومعیارهای ترخیص بیمار از ريکاوری آشنا  شده و به اين ترتیب يادگیری و توان مهارتي خود را به عنوان يک کارشناس در مراقبت بعد از 

 عمل ارتقا خواهند داد.

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 تاريخچه ايجاد ريکاوری را دانسته و شرح دهد. .1

 اتاق بهبودی و استاندارد های آن را توضیح دهد. .2

 توصیف نمايد.تجهیزات و وسايل مختلف در اتاق بهبودی را  .3

مراقبت های بعد از عمل را بصورت بررسي سیستمي توضییح دهد.ققلبي،تنفسي،عصیبي،کلیوی، سیسیتم هیای درنیا  و       .4

 درد( کنترل

 .علل انسداد راه هوايي فوقاني بعد از بیهوشي را در اتاق بهبودی بیان نموده و راه های درمان آن را شرح دهد .5

 .درد، تهوع و استفراغ را بیان کند ،علل، عالئم و درمان عوارضي مانند لرز، تحريک پذيری .6

 .عوارض احتمالي روش های اسپاينال و اپیدورال  را بداند .7

 .درد و ايجاد بي دردی در اتاق بهبودی را توضیح دهد راههای کنترل .8

 .داروهای مورد مصرف در ريکاوری را نام ببرد .9



 .موارد استفاده از داروهای موجود در ريکاوری را بیان کند . 11

 ..برنامه ترخیصي بیمار از ريکاوری را توضیح دهد 12

 ادراری را دانسته و شرح دهد.مقادير خون و مايعات تزريق شده و میزان خونريزی و برون ده   13

 وسايل مربوط به اکسیژن درماني را نام برده و قادر به بکارگیری آن باشد. 14

 با پذيرش بیماربا توجه به نوع بیهوشي آشنا باشد و عمال آن را بکار گیرد. 15

 عوارض ناشي از نقل و انتقال و خطرات آن ها را توصیف نمايد. 16

 ته و بکار گیرد.را دانس pacuپوزيشن های مطلوب در  17

 

 

 روش آموزش 
 

 حضوری                   مجازی                                 ترکیبی                            

 شرایط اجراء

 

 آموزشی امکانات:  
  با استفاده از نرم افزارهايي شامل سامانه نويد کامپیوتر ، ويدوئو پرو کتور ،اساليد پرو کتور 

 

 

 

  منابع درسی:  

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

 :در صورت وجود جدول زير را تکمیل کنید 

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

 مطالعهمشخص شده برای 

 .1399ف.قارداشي،ر.اکبرزاده.اصول مراقبت های ويژه در اتاق بهبودی.تهران.جامعه نگر.

 1396.مترجمین دکتر جواد صادقي وهمکاران. 2918مباني بیهوشي میلر
 

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

Livingstone, 2018 

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 صورتي که در نظر داريد جزوه يا هر نوع محتوای ديگری قمانند فیلم، مجموعه اساليد و ...( عالوه بر کتاب

آن را  فایل، مشخصات آن را ذکر کنید و  به دانشجويان معرفي کنید منبع درسیفوق يا به تنهايي به عنوان 

 ضمیمه نمايید:

 و ... است. های دیگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ، جزوه، فیلم آموزشياساليد پاور پوينت، منظور  *

 

  کوییز/ میان ترم( تکوینیآزمون های( 

 خیر   بلي   ايد؟نظر گرفتهآزمون در  . آيا برای درس خود1 .1

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

 زمان آزمون نوع آزمون عنوان آزمون شماره

 

1 

 تکوینی میان ترم
ها  کالسدر جدول زمانبندی 

 مشخص گردیده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگان تهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل 

 ** اریذبرای بارگ

 اسالید

 پاورپوینت

 بیان و شرح اهداف درس

 / سیفیهای ریکاوری ویژگی و استاندارد
در زمان ارایه درس در هر جلسه بر 

 روی سامانه نوید بارگذاری خواهد شد
* 

اسالید 

 پاورپوینت
در زمان ارایه درس در هر جلسه بر  /سیفیآشنایی با تجهیزات موجود در ریکاوری

 روی سامانه نوید بارگذاری خواهد شد
* 

اسالید 

 پاورپوینت
ارایه درس در هر جلسه بر  در زمان /سیفیعوارض بیهوشی

 روی سامانه نوید بارگذاری خواهد شد
* 

اسالید 

 پاورپوینت
در زمان ارایه درس در هر جلسه بر  /سیفیاکسیژن تراپی

 روی سامانه نوید بارگذاری خواهد شد
* 



 های دانشجویان تکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 پروژه درسی 

 خیر  بلي   ايد؟در نظر گرفته/میان ترم . آيا برای درس خود پرو ه پايان ترم 1

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

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

 ارزشیابی دانشجویان 

 بارم نمره یموارد ارزشیاب

 6 آزمون میان ترم

 12 آزمون پایان ترم

 1 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 1 تکالیف و سایر فعالیت ها

 

 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 : 

 موزشی می باشد.آغیبت مجاز طبق مقررات آیین نامه  (0

 یان ترم.( و سایر آزمون ها و پاتکالیف) فعالیت های کالسیشرکت در  (2

 نحوه  امتحان پایان ترم به صورت سؤاالت چند گزینه ای و تشریحی می باشد  (1

مراجعه به منابع معرفی شده جهت مطالعه بیشتر و در صورت وجود هر گونه اشکال و سوال در ساعتهای مشاوره با اینجانب مطرح  (0

 نمائید

 :01حداقل نمره قبولی 

  : طبق مقررات آموزشی می باشد. تعداددفعات مجاز غیبت در کالس 

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

 مهلت پاسخ توسط

 دانشجویان

 توسطمهلت فیدبک 

 مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

 اولتکلیف 

 کالسي

ارائه سواالت 

به صورت 

تشريحي و 

تستي 

،بارگذاری در 

ماجول تکلیف 

 در سامانه نويد

 در سامانه اعالم خواهد شد
حداکثر يک هفته پس از 

 ارائه تکلیف

حداکثر دو هفته بعد از 

پايان مهلت پاسخ 

 دانشجويان

دهم جلسات مرور 

 تا چهاردهم
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روش  امکانات مورد نیاز نحوه ارائه موضوع ساعت ارائه تاریخ ارائه

 ارزشیابی

 مدرس

  ويژگي و استاندارد های ريکاوری 51-51دوشنبه  16/12/1499

 مجازی

 

 توارم افزار تولید محن

 خانم سیفي ازمون

  آشنايي با تجهیزات موجود در ريکاوری 51-51دوشنبه  23/12/1499

 مجازی

 

 توارم افزار تولید محن

 خانم سیفي ازمون

  آشنايي با تجهیزات موجود در ريکاوری 51-51دوشنبه  15/1/1491

 مجازی

 

 توارم افزار تولید محن

 خانم  سیفي ازمون

  اکسیژن تراپي 51-51دوشنبه  22/1/1491

 مجازی

 

 توارم افزار تولید محن

 خانم  سیفي ازمون

  بیهوشيعوارض  51-51دوشنبه  29/1/1491

 مجازی

 

 توارم افزار تولید محن

 خانم سیفي ازمون

  عوارض بیهوشي 51-51دوشنبه  5/2/1491

 مجازی

 

 توارم افزار تولید محن

 خانم سیفي ازمون

 تعطیل رسمی 51-51دوشنبه  12/2/1491

 0-6جلسات  امتحان میان ترم 51-51دوشنیه  01/2/0010

 مراقبت های عمومي در اتاق ريکاوری 51-51دوشنبه  19/2/1491

  

 سخنراني ،

 بحث گروهي

 ويديوپرو کتور–وايت برد 

Power point 

 خانم سیفي ازمون

  مراقبت های ويژه در اعمال جراحي مختلف 51-51دوشنبه  26/2/1491

 

 سخنراني ،

 بحث گروهي

 ويديوپرو کتور–وايت برد 

Power point 

 خانم سیفي ازمون

 سخنراني ، مراقبت های ويژه در اعمال جراحي مختلف 51-51دوشنبه  2/3/1491

 بحث گروهي

 ويديوپرو کتور–وايت برد 

Power point 

 خانم سیفي ازمون

 چگونگي پذيرش بیمار، حمل و نقل بیمار 51-51دوشنبه  9/3/1491

 چگونگي ثبت و گزارش اطالعات بیماران در ريکاوری

 شیوه ترخیص بیمار از ريکاوری

 سخنراني ،

 بحث گروهي 

 ويديوپرو کتور–وايت برد 

Power point 

 ازمون

 تکالیف

 خانم سیفي

 سخنراني ، در ريکاوری آشنايي با شیوه های کنترل درد 51-51دوشنبه  16/3/1491

 بحث گروهي 

 ويديوپرو کتور–وايت برد 

Power point 

 ازمون

 نکالیف

احمدیخانم   

 سخنراني ،  مصرفي در ريکاوری داروهای  51-51دوشنبه  23/3/1491

 بحث گروهي

 ويديوپرو کتور–وايت برد 

Power point 

 ازمون

 نکالیف

احمدیخانم   



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 سخنراني ،  داروهای مصرفي در ريکاوری 51-51دوشنبه  39/3/1491

 بحث گروهي

 ويديوپرو کتور–وايت برد 

Power point 

 ازمون

 نکالیف

احمدیخانم   

 سخنراني ،  شوک 51-51دوشنبه  6/4/1491

 بحث گروهي

 ويديوپرو کتور–وايت برد 

Power point 

 ازمون

 نکالیف

احمدیخانم   


