
  
 بسمه تعالی

  دانشگاه علوم پزشکی گلستان
  پیراپزشکیدفتر توسعه آموزش دانشکده 

  بیهوشی   اصول) course planدوره (درس طرح  
  

  اصول بیهوشی نام درس:
  27/6/96 تاریخ برگزاري:  96-97نیم سال اول تحصیلی  طول دوره:
  دانشکده پیراپزشکی محل برگزاري:  2تعداد واحد استاد مربوطه: - 3 :کلی درس تعداد واحد

 صبح 8ساعت  2/11/96تاریخ امتحان پایان ترم:   نفر 13تعداد دانشجویان: 

 )، فیزیک هوشبري، اصول پرستاري و کار در اتاق عمل1)، فیزیولوژي (1پیش نیاز: آناتومی (  استاد مربوطه:خانم یوسفی-خانم هالکومدرسین: خانم یوسفی،خانم بخشا،گروه 

  در انتها ذکر شده است. منابع:  هوشبري کارشناسی رشته و مقطع تحصیلی فراگیران:
  

  ف کلی:اهدا
  آشنایی با اصول بیهوشی عمومی و بی حسی ناحیه اي، سازمان تشکیالتی، تجهیزات، وسایل، امکانات و قوانین مربوط به رشته هوشبري

  اهداف اختصاصی: دانشجویان پس از طی دوره باید در راستاي هر هدف کلی، به اهداف رفتاري زیر دست یابند:
  را بیان کند. ها جراحی. اهداف اصلی ایجاد بیهوشی در 1-1
  بیهوشی را بداند. هاي تئوري. 1- 2
  . اصول بیهوشی عمومی را بیان کند.3-1
  را شرح دهد. دردي بیو  اي ناحیه حسی بی. اصول 4-1
  . اثرات هوشبرهاي استنشاقی بر روي تهویه ریوي و گردش خون را بیان کند.5-1
  عضالنی را بشناسد. هاي کنندهموضعی و شل  هاي کننده حس بی. هوشبرهاي وریدي، 6-1
  . راه هاي ایجاد بیهوشی عمومی را ذکر کند.1-2
  . تفاوت هاي موجود بین بیهوشی وریدي و استنشاقی را بیان کند2- 2
  بیهوشی، هوشیاري و ریکاوري را توضیح دهد. . مراحل اینداکشن، نگهداري3-2
  طرات و حوادث احتمال پیرامون عمل جراحی که ممکن است بیمار را تهدید نماید را لیست کند.. مخا4-2
  . راه هاي پیشگیري از عوارض فوق را شرح دهد.5-2
  . نحوه برداشت و پخش داروهاي استنشاقی هوشبر را توضیح دهد.1-3
  . منظور از فشار سهمی گازهاي هوشبر در آلوئول را بیان کند.3- 2
  نحوه اشباع شدن مغز با فشار سهمی گازهاي هوشبر را بیان کند.. 3-3
  . فاکتورهاي موثر بر فشار آلوئولی گازهاي هوشبر در آلوئول ها را بیان کند.4-3
5-3 .MAC .را به عنوان حداقل غلظت الوئولی به عنوان یک واحد سنجش قدرت گازهاي هوشبر را توضیح دهد  
  شبرهاي استنشاقی را بیان کند.هو MAC. فاکتورهاي موثر بر 6-3
  . مکانیسم و نحوه برداشت و جذب هوشبرهاي وریدي را شرح دهد.1-4
  ستفاده بالینی بیمار را نام ببرد.. انواع هوشبرهاي وریدي مهم مورد ا4- 2
  هدف استفاده از شل کننده در بیهوشی را توضیح دهد.. 3-4
  . مکانیسم اثر شل کننده ها را شرح دهد.4-4
  خصوصیات بلوك شل کننده هاي دپوالریزان را بداند. .5-4
  . اثرات جانبی شل کننده دپوالریزان را بیان کند.6-4
  . اثرات شل کننده هاي نان دپوالریزان را بر بدن بداند.7-4
  . نحوه آنتاگونیزه کردن شل کننده هاي نان دپوالریزان را شرح دهد.4- 8
  در پیشگیري از عوارض احتمالی بیهوشی را شرح دهد.. اهمیت مراقبت هاي قبل از عمل 1-5
  توضیح دهد. قبل از بیهوشی را بررسیدلیل انجام . 5- 2
  . ریسک هاي قبل از بیهوشی را بشناسد.3-5

  .موارد مورد نیاز براي بررسی قبل از عمل را نام  ببرد. 1-6
  دهد.. دالیل ویزیت قبل از عمل بیمار توسط متخصص بیهوشی را توضیح 6- 2
  مسائل خاص مورد نظر در تاریخچه قبل از عمل را بیان کند.. 3-6



  نحوه اماده سازي بیمار قبل از بیهوشی را بداند.. 7- 2
  اهمیت اداره راه هوایی را شرح دهد. 1-8
  پس از جراحی را شرح دهد.اهداف حفظ را هوایی بیمار در حین و . 8- 2
  مانورهاي سه گانه حفظ را هوایی را توضیح دهد.. 3-8
  بر ضایعات گردنی) توضیح دهد. تأکیدبا (. کاربرد مانور هاي راه هوایی 4-8
  . ارزیابی راه هوایی بر اساس معیارهاي کمی و کیفی در قبل و حین عمل جراحی و بیهوشی را شرح دهد.5-8
  هوایی را بشناسد.. ابزارهاي راه 6-8
  . در مورد اصول و کاربرد این ابزارها شرح دهد.7-8
  . انواع روش هاي بازنگهداشتن راه هوایی جهت انجام بیهوشی در بیماران را شرح دهد.8- 8
  . هدف از پره اکسیژناسیون بیمار قبل از القاء بیهوشی را شرح دهد.1-9
  بیان نماید. . نحوه تأمین گاز اکسیژن براي اتاق عمل را9- 2
  . نکات قابل اهمیت در اکسیژن رسانی به بیمار را بیان نماید.3-9
  . تجهیزات الزم اکسیژناسیون را شرح دهد.4-9
  . نحوه محاسبه و بر آورد محتویات سیلندرها را شرح دهد.5-9
  . روش هاي پایش بیمار لوله گذاري شده را شرح دهد.1-10
  را بیان کند به ترتیب مراحل. . نحوه خارج کردن لوله تراشه10- 2
  . عوارض و خطرات استفاده از ابزارها و یا مانورهاي اداره راه هوایی را توضیح دهد.3-10
  . پیشگیري و درمان اولیه عوارض فوق را با توجه به مراحل قبل، حین و بعد استفاده ذکر کند.4-10
  . مفهوم پایش را شرح دهد.1-11
  میت پایش را در اتاق عمل توضیح دهد.. دالیل استفاده و اه11- 2
  . انواع پایش را بر اساس تهاجمی و غیر تهاجمی طبقه بندي نماید.3-11

  . مزایا استفاده از هر یک روش هاي مختلف مانیتورینگ را شرح دهد.1-12
  . اندیکاسیون و کنتراندیکاسیون هر یک از شیوه هاي مختلف مانیتورینگ را شرح دهد.12- 2
  شیوه استفاده از هر یک از روش هاي پایش را شرح دهد.. 1-13
  . بتواند اطالعات حاصل از هر یک از روش هاي مانیتورینگ را تفسیر کند.13- 2
  .. دالیل استفاده از داروهاي پیش درمانی گوارشی قبل عمل شرح دهد1-14
  خوراکی مصرف شده را توضیح دهد.. دالیل ناشتا بودن قبل از جراحی و زمان ناشتایی بر اساس ماده 14- 2
  . ویژگی بیمارانی که در معرض آسپیراسیون می باشند را نام ببرد.3-14
  بیماران سرپایی، اطفال) را توضیح دهد.(. پیش درمانی در گروه هاي خاص 4-14
  اند.ش کردن بیماران با معده پر را بد. نحوه آماده سازي براي اقدام به بیهو5-14
  هوشی بیماران با معده پر را شرح دهد.اداره بی. 6-14
  . اصول کلی انتقال بیماران به واحد ریکاوري را بداند.1-15
  . اصول کلی پذیرش بیماران در واحد ریکاوري را شرح دهد.15- 2
  مراقبت هاي واحد ریکاوري را بداند.. 1-16
  ترخیص از واحد مراقبت هاي ویژه شرح دهد.. اصول 16- 2

  روش تدریس: 
  ،موزشیاتاق عمل، بر گزاري کارگاه هاي آ حضور در محیط واقعیبحث گروهی، اسالید، فیلم و عکس،  سخنرانی، استفاده از

  سیاست ها و قوانین کالس:
  مرتب در کالس. حضور .1
 جهت فراگیري مطالب مورد تدریس. تقویت زیربناي علمی خود در .2

  استفاده از منابع علمی جدید. طریق مطالعات کتابخانه اي و بسط اطالعات خود از .3
  پاسخگویی به سئواالت. بحث گروهی و مشارکت در شرکت فعال در کالس و .4
 امتحانات مربوطه.شرکت در  و موعد مقرر ارائه تکالیف محوله در .5

  باشد. می پیراپزشکی آموزش دانشکده اساس مقررات دانشجو بر تأخیر و غیبت با برخورد نحوه و مقررات
  است. برخوردار اهمیت از دانشجویان سایر با همکاري کالس، مباحث در فعال شرکت به موقع، حضور و نظم رعایت ضمناً .1



دارندنگهسایلنتکالسدرراخودهمراه بایست تلفنمیدانشجویانکهاستذکربهالزم.2
  کالس قبلی هماهنگی با :ترم میان امتحان تاریخ -

  سانجام تکالیف تعیین شده در بازه زمانی تعیین شده توسط مدر
  انضباطی مقررات رعایت اسالمی، شئونات حفظ :دانشجویان براي مهم تذکرهاي سایر 

  نمره پایانی:روش ارزشیابی دانشجو و درصد سهم آن در 
  10%  حضور فعال در کالس:       

   10 %امتحان میان ترم:              
  20% تکالیف کالسی:                 
    60  %امتحان پایان ترم:             

  منابع مطالعه
١. Basics of Anesthesia. Robert K. Stoelting, Ronald D. Miller. Latest ed. 
٢. Anesthesia Co-Existing disease. Robert K. Stoelting, Stephen F. 
٣. Nurse Anesthesia. Nagelhout J. & et al. Latest ed. 
 

 1392 رفیع، اندیشه انتشارات دوم، چاپ تهران ،پارادو ،میلر تألیف ،2011 میلر، بیهوشی اصول ترجمه همکاران، و ابطحی .1
 1387 بشري، تبلیغ و نشر انتشارات دوم، چاپ تهران، جان، -هات ناگل تألیف ،2005 بیهوشی پرستار ترجمه همکاران، و طیبی .2
 1390 مرسل، انتشارات اول، چاپ کاشان، بیهوشی، پساز مراقبت حمیدرضا، آرانی، سیدي .3
 1391 نگر، جامعه انتشارات اول، چاپ تهران، بیهوشی، بیماران در هوائی راه اداره ابراهیم، سید مناقب، .4
 1390 میر، انتشارات اول، چاپ تهران، ،2010 میلر، بیهوشی برتر نکات همکاران، و نسرین فریدي، .5
  1387 دانشگاهی، نشر مرکز اول، چاپ تهران، اسنو، جان بیهوشی راهنماي ترجمه همکاران، و فرهاد تختی، .6

 منابع براي مطالعه بیشتر:
  مطالعات کتابخانه اي .1
  اینترنتیمطالعه در منابع  .2

  
  

  ترتیب ارائه درسفهرست محتوا و 
  

  مدرس  عناوین ساعت  تاریخ  ردیف

1 28/6/96  16-14  
اصول پایه ي بیهوشی عمومی، بی حسی ناحیه اي و بی دردي (اشاره اي بر تئوري هاي بیهوشی، اثرات 

هوشبرهاي استنشاقی بر روي تهویه ي ریوي و گردش خون و ... هوشبرهاي وریدي، بی حس کننده هاي 
 هاي عضالنی)موضعی، شل کننده 

  یوسفی زهرا

2 4/7/96  16-14  
اصول پایه ي بیهوشی عمومی، بی حسی ناحیه اي و بی دردي (اشاره اي بر تئوري هاي بیهوشی، اثرات 

هوشبرهاي استنشاقی بر روي تهویه ي ریوي و گردش خون و ... هوشبرهاي وریدي، بی حس کننده هاي 
 موضعی، شل کننده هاي عضالنی)

 یوسفی زهرا

3 11/7/96  16-14  
اصول پایه ي بیهوشی عمومی، بی حسی ناحیه اي و بی دردي (اشاره اي بر تئوري هاي بیهوشی، اثرات 

هوشبرهاي استنشاقی بر روي تهویه ي ریوي و گردش خون و ... هوشبرهاي وریدي، بی حس کننده هاي 
 موضعی، شل کننده هاي عضالنی)

 یوسفی زهرا

4 18/7/96  16-14  
ي بیهوشی عمومی، بی حسی ناحیه اي و بی دردي (اشاره اي بر تئوري هاي بیهوشی، اثرات  اصول پایه

هوشبرهاي استنشاقی بر روي تهویه ي ریوي و گردش خون و ... هوشبرهاي وریدي، بی حس کننده هاي 
 موضعی، شل کننده هاي عضالنی)

 یوسفی زهرا

5 25/7/96  16-14  یوسفی زهرا  تعیین ریسک بیهوشی.ارزیابی بیمار قبل از بیهوشی و  
6 2/8/96  16-14  یوسفی زهرا  ارزیابی بیمار قبل از بیهوشی و تعیین ریسک بیهوشی. 
7 9/8/96  16-14  یوسفی زهرا  ارزیابی بیمار قبل از بیهوشی و تعیین ریسک بیهوشی. 
8 16/8/96  16-14  یوسفی زهرا  مربوطه و روش ها و تجهیزات اکسیژن درمانیآشنایی با روش ها و نحوه اداره راه هوایی بیمار و عوارض  
9 23/8/96  16-14  یوسفی زهرا  آشنایی با روش ها و نحوه اداره راه هوایی بیمار و عوارض مربوطه و روش ها و تجهیزات اکسیژن درمانی 
10 30/8/96  16-14  یوسفی زهرا  روش ها و تجهیزات اکسیژن درمانیآشنایی با روش ها و نحوه اداره راه هوایی بیمار و عوارض مربوطه و  
11 7/9/96  16-14  یوسفی زهرا  اصول پایه پایش در بیهوشی. 
12 14/9/96  16-14  یوسفی زهرا  اصول پایه پایش در بیهوشی. 



14 28/9/96  16-14 تجهیزات و امکانات مورد نیاز در اعمال جراحی انتخابی و اورژانس (بیماران معده نحوه آماده سازي بیمار، وسایل،  
  پر).

 یوسفی زهرا

15 5/10/96  16-14  یوسفی زهرا و ترخیص از آن. (PACU)اصول کلی انتقال، پذیرش، مراقبت از بیمار در بخش مراقبت هاي پس از بیهوشی  

16 12/10/96  16-14  یوسفی زهرا  و ترخیص از آن. (PACU)اصول کلی انتقال، پذیرش، مراقبت از بیمار در بخش مراقبت هاي پس از بیهوشی  

 


