
 سمه تعالیب

 ارومیهدانشگاه علوم پزشکی 
 دانشکده پیراپزشکی

 =اتاق عملگروه آموزشی هوشبری

 دکتر سید مرتضی موسوی: مدرس                                                   مراقبتهای پس از بیهوشی: طرح درس

 : نیمسال تحصیلی واحدنظری 2: تعدادواحد

 : زمان کالس (3روش بیهوشی ): پیش نیاز

 مکان:  هوشبری                                            دانشجویان کارشناسی :فراگیران

 

بخش ریکاوری و چگونگی آشنایی دانشجویان با اصول روشهای مراقبتی، تشخیصی و درمانی بیماران در  هدف کلی:

هارت تفکرخالق و محوریت کاربرد و تجزیه و تحلیل بهره گیری ازم ویژه با پایش بیماران و کنترل عوارض احتمالی

 در یادگیری.

 

با ساختار، وسایل، امکانات و استانداردهای نحوه اداره بخش مراقبت های پس :. دراین درس دانشجویان شرح درس

و روش از بیهوشی آشنا شده و مراقبتهای بیماران بستری بعد از عمل را با توجه به درک صحیح عوارض، شناخت آنها 

 برخورد با آنها را فرا می گیرند.

 

 Critical Thinkingبر پایه  Brain Storming -پرسش و پاسخ –سخنرانی  روش تدریس: 
 

  (PPTویدیو پروژکتور و رایانه)نرم افزار  -وایت برد موادکمک آموزشی:

 :دانشجو هایفعالیت 

  تکالیف ارائه شده درکالس-

 شرکت فعال درپرسش وپاسخ کالسی

 

 :ارزشیابی 

 %15               شرکت دربحث کالس     و حضورفعال ومرتب درکالس -

 %55آزمون کتبی                                                                     -

 %111مجموع نمرات                                                                - 

 

 منابع:
 

1. Basics Of Anesthesia. Robert K. Sroelting, Ronald D.Miller Latest ed. 
2. Nurse Ansthesia. Nagelhout J. & et al Latest ed. 
3. Respiratory care Equipment Richard D. & etal Latest ed. 
4. Textbook of Anesthesia A.R Aitkenhead, G.Smith Latest ed. 

 

 

 



 
  

 ی در طول نیمسال:جدول زمانبندی مواد درس

 عنوان درس جلسات کالسی

 جلسه اول

 

 ، کاربرد، اندیکاسیون، ویژگیهای ساختاری و تجهیزاتPACUتعریف 

 جلسه دوم
 

 کارکنان، استانداردها، روشهای انتقال ایمن بیماران

 جلسه سوم
 

 استانداردهای پذیرش و ترخیص بیماران از ریکاوری

 جلسه چهارم
 

 نترل عوارض تنفسیپایش و ک

 جلسه پنجم
 

 ادامه پایش و کنترل عوارض تنفسی

 جلسه ششم
 

 ) خونریزی، هایپوتانسیون(پایش و کنترل عوارض قلبی عروقی

 جلسه هفتم
 

 دیس ریتمی های قلبی

 جلسه هشتم
 

 هایپوترمی، آژیتاسیون

 جلسه نهم
 

 تهوع و استفراغ، درد، تاخیر در بیداری

 جلسه دهم
 

 کسیژن رسانی در ریکاوریروشهای ا

 جلسه یازدهم
 

 ادامه اکسیژن رسانی و پایش آن

 جلسه دوازدهم
 

 ریکاوری در جراحی های توراکس

 جلسه سیزدهم
 

 ریکاوری در جراحیهای پیوند

 چهاردهمجلسه 
 

 گزارش نویسی و ثبت

 پانزدهمجلسه 
 

 معیارهای ترخیص

 شانزدهمجلسه 
 

 ریکاوری بیماران سرپایی

  


