
  فرم طرح درس دوره

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان
  دا

                                     اصول مراقبت دراتاق بهبودي:  نام درس 

  16الی 14شنبه یکروزهاي  :تاریخ برگزاري   1397- 98نیمسال اول تحصیلی  :طول دوره 

  دانشکده پیراپزشکی :زاري محل برگ  ).1 تئوري(واحد  2:تعداد واحد 

  روش احیاء قلبی ریوي :پیش نیاز   بخشا   : مدرس

  : تاریخ امتحان   اتاق عملکارشناسی پیوسته  6ترم: رشته و مقطع تحصیلی فراگیران 

  

  کلی مراقبت هاي پس از بیهوشی ، پایش و گزارش عوارض احتمالی پس از عمل جراحی فرا گیري اصول   :کلی هدف 

در این درس دانشجو با نحوه اداره بیمار بعد از عمل جراحی و مراقبت هاي آن ها بر حسب اهمیت و نیز با وسایل و تجهیزات : سشرح در 

PACU همچنین چگونگی پیشگیري از عوارض ناشی از بیوشی هاي جنرال و موضعی و یا نحوه  درمان و مقابله با آن ها را می آموزد . آشنا می شود

  ردو به کار می ب

  : در راستاي هر هدف کلی، به اهداف رفتاري زیر دست یابند دانشجویان پس از طی دوره باید:  اهداف اختصاصی

 استاندارد هاي  طراحی اتاق عمل را شرح دهد .1

 استاندارد هاي مراقبت از بیمار بعد از بیهوشی را شرح دهد .2

 .مراقبت هاي عمومی بعد از عمل هاي جراحی را شرح دهد .3

 .ت و وسایل اتاق ریکاوري را شناخته و شرح دهدتجهیزا  .4

 .مراقبت هاي بعد از عملو عوارض بیهوشی و مراقبت هاي اختصاصی آنرا شرح دهد .5

 مانیتورینگ، : مراقبت هاي اختصاصی بیمار در اتاق عمل .6

 .تجهیزات و وسایل موجود در ریکاوري رابشناسد .7

 .مراقبت هاي عمومی در ریکاوري را شرح دهد .8

 .الزم جهت اکسیژن تراپی را توضیح دهد اقدامات .9

 .مایع درمانی و کنترل جذب و دفع را شرح دهد .10

 .عوارض بیهوشی را بیان نماید .11

 .درد، شوك، تهوع و استفراغ و روش هاي درمان آن ها را تعریف نماید .12

 .مراقبت هاي ویژه در اتاق بهبودي را شرح دهد .13

 .ترانسفوزیون خون را توضیح دهد .14

 .موجود در ریکاوري را بیان نماید عوارض داروهاي .15

 .دهد نحوه ترخیص بیمار از ریکاوري شرح .١۶

  



  فهرست محتوا و ترتیب ارائه درس
  

  مدرس  عناوین  ساعت  تاریخ  ردیف

1  21/11/97  16-14       تاریخچه ریکاوري ،چگونگی طراحی اتاق بهبـودي ،اسـتانداردهاي اتـاق

  اق بهبودي وسایل ات ،مشخصات کارکنان اتاق بهبودي  بهبودي ،

  بخشاخانم 

2  28/11/97 16-14    مراحل بهبودي پس از عمل ،مراقبت هاي عمومی بالفاصله پس از عمل 
     روش هاي باز نگه داشتن راه هوایی بیمار در اتـاق بهبـودي ،روش هـاي

 بررسی سطح هوشیاري بیمار 

  راههاي کنترل درد و ایجاد بی دردي، 

  رولیت آب و الکت ،خونریزي و کنترل درن ها  

 خانم بخشا

 -مانیتورینگ بیمار -مراقت  هاي اختصاصی -شناخت تجهیزات  16-14 5/12/97  3

  ، ساکشن و اکسیژن درمانی کاپنوگرافی

 خانم بخشا

4  12/12/97 16-14     نسبت به درد  بیمارواکنش  ، دردکنترل، 
  روش کلی تسکین درد و  انواع درد ،عوامل مؤثر در پاسخ به درد  

 خانم بخشا

5  19/12/97  16-14      ــل آن  در بعــد از ــانی  و عل عــوارض بیهوشــی ، انســداد راه هــوایی فوق
 بیهوشی و راه هاي درمان 

  هیپوکسمی شریانی  ، علل کاهش تهویه ریوي 

  علل بی نظمی ضربان قلب را بیان کند

 خانم بخشا

6  26/12/97  16-14   درمانی راههايو   آن علل پیدایش  و  اختالالت کلیوي 
  و علل و درمان  راههاي تشخیصی اختالالت قلبی 

  

 خانم بخشا

7  18/1/98 16-14    در ریکاوري، علل و درمان  افزایش فشار خون 
  در ریکاوري  ، علل و درمان  کاهش فشار خون 
  بیمار در ریکاوريعلل، عالئم و درمان اختالالت درجه حرارت  

، تحریک پذیري درد، تهوع و علل، عالئم و درمان عوارضی مانند لرز

  استفراغ 

 خانم بخشا

8  25/1/98 16-14    اقدامات ویژه متناسب با هر عمل جراحی 
  وضعیت صحیح قرار گیري بیمار در تخت ریکاوري 
  اقدامات الزم پرستاري در بیماران پس از بی حسی اسپاینال 
  اقدامات الزم در بیماران با بلوکهاي منطقه اي 
 ر بیماران سرپایی اقدامات الزم د 
  شوك ،عالئم ،راههاي درمانی 

  

 خانم بخشا

  

  می باشد  پاسخ و پرسش آموزشی، نمایش فیلم اسالید، از استفاده آموزش به شیوه سخنرانی،  :روش تدریس  

  

  : ایف و تکالیف دانشجوظو

  مطالعه قبلی 

  مشارکت فعال در پرسش و پاسخ

  حضور به موقع در کالس

  

  :در نمره پایانی آنسهم و درصد  دانشجو روش ارزشیابی

  نمره  %20   :، حضور به موقع در کالس)پرسش و پاسخ کتبی و شفاهی(  مشارکت فعال در کالس

  نمره % 20: ترم میان ازمون

  نمره% 60     :آزمون نهایی 
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