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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  

 اصول مراقبت در اتاق بهبودی                                                                                                     
 تهيه كنندگان:

مركز مطالعات و توسعه آموزش  دانشكده پرستاری و   EDOبا همكاری كميته طرح درس  اساتيد گروه هوشبری 

  علوم پزشكي

    وين كننده : تد

 خانم اثناعشريه

 خانم شادفرد

 99بهمن
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گاه علوم زپشكي جهرم   ستاري گروه رپ  -دانش

 واحد 1  تعداد واحد : ریکاوری نام درس:

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

 11-8شنبه چهار :تشكيل درسزمان  خانم شادفر،خانم اثناعشریهاساتيد گروه: 

اصول ومراقبت های بیهوشي و احیای  پيشنياز :

 قلبي ریوی

 

 فاطمه اثناعشریه مسئول درس: دانشکده پرستاری محل آموزش:

 

 : هدف كلي

اشنایي با ریکاوری و فراگیری اصول مراقبت های ان،كار با تجهیزات ریکاوری و پیشگیری از 

 عوارض احتمالي پس از عمل

 )ويژه(اهداف اختصاصي 

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

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:
 استاندارد طراحي اتاق عمل و ریکاوری را بداند. – 1

 و نحوه كار با انها رابشناسد.  PACUتجهیزات و وسایل -2

اگاه به استتانداردهای مراقبت های عمومي بدد ازعمل و مراقبت های اختاتتاصي شامل -3

 IV Lineالس اكستتي متری،و پمتانیتورین  همودینامی،،كنترل ریتم قلبي،كاپنومتری 

,CVP,Arterial line,Chest tube inst. .را شرح دهد 

 رابشناسد. EBOXداروهای مورد استفاده در ریکاوری و -4

،روش های پیشگیری از عوارض،نحوه مدیریت و درمان انها به عوارض پس ازبیهوشياگاه -5

 باشد.

 چگونگي پذیرش بیمار در ریکاوری و عوامل موثر بر اقامت بیمار رابشناسد.-6
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 مدیارهای ترخیص از ریکاوری به بخش و ترخیص بیماران سرپایي به خانه رابداند.-7

 

 روش و استراتژی های تدريس :

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

 

 :امكانات كمک آموزشي

 شامل كلیپ های اموزشي،تااویرعلمي اموزشي،بررسي مقالاتت وسایل كم، آموزشي 

 

 نحوه ارزشيابي:
 %03ترم آزمون میان -

 انجام تکالیف %06، %06آزمون پایان ترم -

  نحوه محاسبه نمره كل درس:

 ارزشیابي كلاسي  -

 ترم آزمون میان -

 ان ترمیآزمون پا -

 

 

 حد نمره قبولي: 

 نمره   11 عملي : تئوری

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

  2118اصول بیهوشي میلر -

نویسندگان مریم میلاني فرد،دكتر حسني،دكتر ال  DRSاصتول مراقبت های ویهه  -

  1399بویه،دكتر صحت كاشاني چاپ 

  UP TO DATE ,SIDمقالات  -

نانسي ماری اصول كار در اتاق عمل)جلد اول از تکنی، های كار دراتاق عمل بری و  -

  1395كوهن( ترجمه لیلا ساداتي،احسان گلچیني و دیگران انتشارات جامده نگر
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 تاريخ
زمان ارائه )روز و 

 ساعت(

 روش تدريس

) بحث گروهي 

 و...(

 مورد نيازامكانات  مدرس سرفصل مطالب

 بخش تئوری 

پرسش -سخنراني 8-01چهارشنبه  51/55/99

 و پاسخ

تدریف ریکاوری و اشنایي 

با واحد مراقبت پس از 

 و تاریخچه ان بیهوشي

خانم 

 اثناعشریه

 سامانه نوید

پرسش -سخنراني 8-01چهارشنبه  22/00/99

 و پاسخ

و تجهیزات وسایل 

نحوه پذیرش ریکاوری ،

 مانیتورین بیماروانواع 

خانم 

 اثناعشریه

 سامانه نوید

پرسش -سخنراني 8-01چهارشنبه  29/00/99

 و پاسخ

اختلالات فیزیولوژی، 

اولیه بدد از عمل و 

 عوارض پس از بیهوشي

خانم 

 اثناعشریه

 سامانه نوید

پرسش -سخنراني 8-01چهارشنبه  6/02/99

 و پاسخ

عوارض احتمالي پس از 

بیهوشي و روش های 

 پیشگیری

خانم 

 اثناعشریه

 سامانه نوید

پرسش -سخنراني 8-01چهارشنبه  01/02/99

 و پاسخ

خانم  امتحان میان ترم

 اثناعشریه

 سامانه نوید

پرسش -سخنراني 8-01چهارشنبه  02/50/99

 و پاسخ

اشنایي با 

 EBOXداروهای

خانم 

 اثناعشریه

 سامانه نوید

پرسش -سخنراني 8-01چهارشنبه  22/02/99

 و پاسخ

مدیریت و درمان عوارض 

 پس از بیهوشي

خانم 

 اثناعشریه

 سامانه نوید

تبریک اغاز 

 سال جدید

پرسش -سخنراني 8-01چهارشنبه 

 و پاسخ

 شوک و انواع فیزیولوژی

 ،تشخیص و درمانان

خانم 

 اثناعشریه

 سامانه نوید

پرسش -سخنراني 8-01چهارشنبه  

 و پاسخ

مدیارهای ترخیص از 

 ریکاوری

خانم 

 اثناعشریه

 سامانه نوید


