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 مشخصات کارکنان اتاق بهبودي را  ، استانداردهاي اتاق بهبودي ،چگونگی طراحی اتاق بهبودي  ،تاریخچه ریکاوري  

  جهیزات و وسایل اتاق بهبودي ت
  خانم بخشا

2 16-14  

ـا   ، روش هاي بازنگـه داشـتن راه هـوایی    ،مراقبت عمومی بالفاصله پس از عمل  ـار   ي قرارگیـري انـواع وضـعبت ه در  بیم

ـا  ،ر روش هاي بررسی سطح هوشیاري بیمار ،ریکاوري  ـاي معمـول از زخـم      ،وش کنترل آب والکترولیت ه و  مراقبـت ه

 پس از عمل اصول ترخیص از واحد مراقبت هاي درن ، 

  

  خانم بخشا

3 16-14  

 ت هاي انسداد راه هوایی  فوقانی عل ابزارهاي  باز کردن راه هوایی،اهمیت اداره راه هوایی مشکالت تنفسی و 

علت  ،راه درمان و مانورهاي باز کردن راه هوایی افتادن زبان پشت حل،  شایعترین علت انسداد راه هوایی، 

الرنگواسپاسم ، علت و راه  ،درمان و راه کارهاي رفع بلوك عصبی عضالنی ،باقیماندن بلوك عصبی عضالنی

  هاي درمان

  

 

 خانم بخشا     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 16-14  

، عوامل موثر برپاسخ به  طبقه بندي انواع درد د، پاتوفیزیولوژي در، واکنش هاي بدن نسبت به درد ، درد 

 روش هاي تسکین درد ، معیارهاي بررسی درددرد ، 

 

 خانم بخشا
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ـاران مسـتعد    اقدامات پیشـگیرانه د  ، عوامل خطر ساز براي ایجاد تهوع و استفراغ، مکانیزم علت تهوع و استفراغ  ر برابـر بیم
 داروهاي ضد استفراغ  و توضیح  دسته بندي  تهوع و استفراغ

 

 خانم بخشا
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 درمانی مقابله با شوك مراقبت و  راههاي،  شوك هاي  نشانگر  و  عالئم، شوك 

 
 خانم بخشا
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ـان     هیپرتانسـیو ، همودینامیک  هاي انواع مانیتورینگ، ناپایداري همودینامیک  ـاز و درم  ، ن سیسـتمیک ، عوامـل خـط س
  گذار  و درمان ثیرهیپوتانسون و عوامل تا

 خانم بخشا
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بیمـار در   تنحـوه تکمیـل برگـه هـاي بیهوشـی  و ثبـت مسـائل و مشـکال        و  داروهاي موارد مصرف در ریکاوري 
 ریکاوري

  

 خانم بخشا
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