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شتي ردماني جهرم گاه علوم زپشكي و خدمات بهدا  شكيدانشكده رپستاري و پيرازپ – دانش

 

 )دوره ای( طرح درس

 پيوسته اتاق عملكارشناسي 

 واحد ردسي  

 بيهوشي اتاق عمل                                                                                                     
 تهيه كنندگان:

مركز مطالعات و توسعه آموزش  دانشكده پرستاري و   EDOبا همكاري كميته طرح درس  اساتيد گروه هوشبري 

  علوم پزشكي

    وين كننده : تد

 خانم اثناعشريه

 خانم شادفرد

 99مهرماه
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گاه علوم زپشكي جهرم   ستاري گروه رپ  -دانش

 واحد2  تعداد واحد : بيهوشي نام درس:

 99مهرماه :زمان ارائه درس كارشناسي اتاق عمل رشته و مقطع تحصيلي:

 8-01چهارشنبه :تشكيل درسزمان  زهرا پيشگراساتيد گروه: 

  ندارد پيشنياز :

 فاطمه اثناعشریه مسئول درس: دانشكده پرستاري آموزش:محل 

 

 : هدف كلي

 شناخت كلي اصول بيهوشي و بكارگيري وسایل بيهوشي اتاق عمل
 

 )ويژه(اهداف اختصاصي 

 اهداف تحقق یابد. 3/2انتظار مي رود كه حداقل 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:
 تاریخچه بيهوشي را توضيح دهد. – 0

 وسایل و تجهيزات بيهوشي را نام برده و كاربرد هر یک را توضيح دهد. – 2

 مراحل آماده كردن بيمار جهت بيهوشي را شرح دهد. -3

 هاي بي دردي ) بيهوشي، بي حسي منطقه اي و...( را توضيح دهد. انواع روش -4

هاي ، آرام بخش ها، شل كننده داروهاي هوشببر اسبتنشاقي، هوشبر وریدي، مخدرها – 5

 ت هر یک را بشناسد.اعضلاني را شرح دهد و خصوصي

 انواع مانيتورینگ یا پایش بيمار حين بيهوشي را توضيح دهد. -6

 گذاري داخل ناي را شرح دهد. بتواند مراحل لوله -7

 .انفوزیون مایعات وریدي و تزریق خون را توضيح دهد -8

 دهد.انواع پوزیشن هاي بيمار در حين بيهوشي را شرح  -9

 عوارض بيهوشي را توضيح دهد. -01
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و احياي ریكاوري( و مشببكلات بيمار در ریكاوري از بيهوشببي )واحد مراقبت هاي پس  -00

 را توضيح دهد.قلبي ریوي 

 

 روش و استراتژي هاي تدريس :

 ، ارائه كنفرانس و فيلمبحث گروهي  ، سخنراني،پرسش و پاسخ

 

 :امكانات كمک آموزشي

 آموزشي ) ویدئو پروژكتور(ب وسایل كمک 

 

 نحوه ارزشيابي:
 نمره%05ترم آزمون میان -

 عملی%50تئوری و %50نمره شامل %05آزمون پایان ترم -

  نحوه محاسبه نمره كل درس:

 ارزشيابي كلاسي  -

 ترم آزمون ميان -

 ان ترمیآزمون پا -

 آسكي -

 

 حد نمره قبولي: 

 نمره   01 عملي : تئوري

  : وزارت خانه و منابع در دسترس(درسي) برطبق سرفصل هاي  منابع
 

 اصول بيهوشي ميلر -

 مقدمه اي بر بيهوشي ) سيد ابراهيم مناقب( -

 اداره راه هوایي در بيماران بيهوش) سيد ابراهيم مناقب( -

 مهارت هاي باليني كار در اتاق عمل ) سيدعلي مجيدي( -
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 تاريخ
زمان ارائه )روز و 

 ساعت(

 روش تدريس

) بحث گروهي 

 و...(

 امكانات مورد نياز مدرس سرفصل مطالب

 بخش تئوري 

پرسش -سخنراني 8-01چهارشنبه  99/6/19

 و پاسخ

آشنایي با تاریخچه 

 واتاق عمل بيهوشي

خانم 

 اثناعشریه

 سامانه نوید

پرسش -سخنراني 8-01چهارشنبه  99/6/26

 و پاسخ

ارزیابي قبل از عمل و 

 انتخاب روش بيهوشي

خانم 

 اثناعشریه

 نویدسامانه 

پرسش -سخنراني 8-01چهارشنبه  99/7/2

 و پاسخ

 وسایل مورد نياز بيهوشي

 مدیریت راه هوایيو 

خانم 

 اثناعشریه

 سامانه نوید

پرسش -سخنراني 8-01چهارشنبه  99/7/9

 و پاسخ

تقسيم بندي انواع بي 

دردي و هوشبرهاي 

 استنشاقي

خانم 

 اثناعشریه

 سامانه نوید

پرسش -سخنراني 8-01چهارشنبه  99/7/16

 و پاسخ

هوشبرهاي وریدي 

 ومخدرها

خانم 

 اثناعشریه

 سامانه نوید

پرسش -سخنراني 8-01چهارشنبه  99/7/23

 و پاسخ

خانم  مخدرها و شل كننده

 اثناعشریه

 سامانه نوید

پرسش -سخنراني 8-01چهارشنبه  99/7/30

 و پاسخ

انواع پوزیشن هاي بيمار 

 در حين بيهوشي

 وخطرات همراه ان

خانم 

 اثناعشریه

 

خانم  امتحان ميان ترم  8-01چهارشنبه  99/8/7

 اثناعشریه

 

پرسش -سخنراني 8-01چهارشنبه  99/8/14

 و پاسخ

نحوه گذاشتن 

ایروي،ماسک 

،ETTوLMA براي

مانيتورینگ حين و بيمار

 بيهوشي

خانم 

 اثناعشریه

 سامانه نوید

پرسش -سخنراني 8-01چهارشنبه  99/8/21

 و پاسخ

مراقبت هاي پس از 

عوارض بيهوشي ، 

 و نحوه كنترل آن بيهوشي

خانم 

 اثناعشریه

 سامانه نوید

 

پرسش -سخنراني 8-01چهارشنبه  99/8/28

 و پاسخ

مایع درماني و تزریق 

 خون

خانم 

 اثناعشریه

 سامانه نوید

 

پرسش -سخنراني 8-01چهارشنبه  99/9/5

 و پاسخ

خانم   احياي قلبي ریوي 

 اثناعشریه

 سامانه نوید
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 بخش عملي
 01-8چهارشنبه 99/9/8

 )گروه اول(

آشنایي با وسایل مورد  اتاق فن

نياز بيهوشي و نحوه 

عملكردآنها و كار با 

 ماشين بيهوشي

 

خانم 

 اثناعشریه

مولاژ و وسایل مورد 

 نياز بيهوشي

 01-01چهارشنبه  

 )گروه دوم(

آشنایي با وسایل مورد  اتاق فن

نحوه نياز بيهوشي و 

عملكردآنها و كار با 

 ماشين بيهوشي

 

خانم 

 اثناعشریه

مولاژ و وسایل مورد 

 نياز بيهوشي

 01-8چهارشنبه 

 )گروه اول(

تمرین در اتاق فن  یا  اتاق فن

 مشاهده در اتاق عمل

خانم 

 اثناعشریه

مولاژ و وسایل 

 موردنياز بيهوشي

 01-01چهارشنبه 

 )گروه دوم(

یا   تمرین  در اتاق فن اتاق فن

 مشاهده در اتاق عمل

خانم 

 اثناعشریه

مولاژ و وسایل 

 موردنياز بيهوشي

 01-8چهارشنبه 

 )گروه اول(

نشان دادن نحوه قراردادن  اتاق فن

بيمار در پوزیشن مناسب 

براي حفاظت از راه 

jow -sniffingهوایي)

head -thrust

tilte نحوه ي قرار دادن،)

 ماسک و ایروي

خانم 

 اثناعشریه

و وسایل مولاژ 

 موردنياز بيهوشي

 01-01چهارشنبه  

 )گروه دوم(

نشان دادن نحوه قراردادن  اتاق فن

بيمار در پوزیشن مناسب 

براي حفاظت از راه 

jow -sniffingهوایي)

head -thrust

tilte نحوه ي قرار دادن،)

 ماسک و ایروي

خانم 

 اثناعشریه

مولاژ و وسایل 

 موردنياز بيهوشي

 01-8چهارشنبه 

 )گروه اول(

تمرین در اتاق فن  یا  اتاق فن

 مشاهده در اتاق عمل

خانم 

 اثناعشریه

مولاژ و وسایل 

 موردنياز بيهوشي

 01-01چهارشنبه  

 )گروه دوم(

تمرین  در اتاق فن  یا  اتاق فن

 مشاهده در اتاق عمل

خانم 

 اثناعشریه

مولاژ و وسایل 

 موردنياز بيهوشي

 01-8چهارشنبه 

 )گروه اول(

نحوه گذاشتن  فن اتاق

ETTوLMAبراي بيمار 

خانم 

 اثناعشریه

مولاژ و وسایل مورد 

 نياز بيهوشي
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 01-01چهارشنبه  

 )گروه دوم(

نحوه گذاشتن  اتاق فن

ETTوLMAبراي بيمار 

خانم 

 اثناعشریه

مولاژ و وسایل مورد 

 نياز بيهوشي

 01-8چهارشنبه 

 )گروه اول(

خانم  تمرین  اتاق فن

 اثناعشریه

وسایل مورد مولاژ و 

 نياز بيهوشي

 01-01چهارشنبه  

 )گروه دوم(

خانم  تمرین اتاق فن

 اثناعشریه

مولاژ و وسایل مورد 

 نياز بيهوشي

 01-8چهارشنبه 

 )گروه اول(

خانم  CPRنحوه انجام  اتاق فن

 اثناعشریه

مولاژ و وسایل مورد 

 نياز بيهوشي

 01-01چهارشنبه  

 )گروه دوم(

پرسش -سخنراني

 و پاسخ

خانم  CPRنحوه انجام 

 اثناعشریه

مولاژ و وسایل مورد 

  نياز بيهوشي

 01-8چهارشنبه 

 )گروه اول(

خانم  تمرین اتاق فن

 اثناعشریه

مولاژ و وسایل مورد 

  نياز بيهوشي

 01-01چهارشنبه  

 )گروه دوم(

پرسش -سخنراني

 و پاسخ

خانم  تمرین

 اثناعشریه

مولاژ و وسایل مورد 

  نياز بيهوشي

 آزمون آسكي ارزيابي


