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 بسمه تعالی

                                                                          گلستان                                                                                                                       و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی 

 زشکییراپدانشکده پ

 (EDOدفترتوسعه آموزش )                                                             (                                   Cours  plan   ) ترمی طرح درس   

 

 

 درد وادارهنام درس:تکنیکهای بیهوشی 

 81-8۹برگزاری:یکشنبهروزوساعت  ۹۹-۹۹طول دوره: نیمسال اول تحصیلی 

 ۹محل برگزاری:دانشکده پیراپزشکی کالس شماره  واحد۳تعدادواحد:

 پیش نیاز:ندارد قوب جعفریمدرس:سید یع

 رشته و مقطع تحصیلی فراگیران:

 کارشناسی ناپیوسته هوشبری ۲ترم 

 نوع واحد:نظری

 منابع اصلی:

-1  Basics of Anesthe sia Roberok stoelting ,Ronald.miller.Lastested. 

-2 Hand book For Anesthsia and co Existing disease. Robert. K. Stoelting & etal Latest ed. 

-3 Nuyse Anesthesia Nagelhout j & et al. Latest ed. 

-4  Hand book of Nurse Anesthesia. Ngelhout j & et al .Latest ed. 

 13۳3-یات بیهوشی و کنترل درد ، چاپ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان منوچهر،کلنوری مشکاتی دکتر  -4

 13۳1-یان حبیهوشی ، چاپ  دارو های چکیده بیهوشی میلرو راهنمای نجفی دکتر مهدی ،  -۵

 .دانشجویان پس از طی دوره باید در راستای هر هدف کلی به اهداف زیردست یابنداهداف اختصاصی: 

 حسی را توضیح دهند. مفهوم بیهوشی و بی .1

 با اصول کلی بیهوشی و بیحسی آشنا شوند. .2

 با دستگاه ها و وسایل مورد نیاز در بیهوشی و بیحسی آشنا و آن را بکار برند. .3

 مختلف بیهوشی و بی حسی را توضیح دهید. های روش .4

 مفاهیم اولیه و مکانیسم درد را شرح دهند. .۵

 با انواع روش های کنترل درد آشنا شوند. .6

 درد را کسب نمایند. و ادارهتوانمندی الزم در مراقبت ازبیماران در مراحل مختلف بیهوشی  .7

 با روش های باز کردن راه هوائی آشنا و انجام دهند. .8

 هیزات بیهوشی و بی حسی را بدانندروش های کنترل وسایل و تج .۳
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 جلسه تئوری ۲1فهرست و محتوای و ترتیب ارائه درس 

 مدرس عناوین                             روز/ساعت تاریخ ردیف

 دوشنبه 2۵/6/۳8 1

18-14 

 بر مفاهیم بیهوشی یمرور-1

 یمار قبل از بیهوشیچگونگی ارزیابی ب-2

 جعفری

 دوشنبه 1/7/۳8 2

18-14 

 ارزیابی راه هوائی-1

 تعیین ریسک بیهوشی-2

 جعفری

 دوشنبه 8/7/۳8 3

18-14 

 پیش دارو-1

 مراحل بیهوشی عمومی-2

 سایرمقدمات بیهوشی وبیحسی-3

 جعفری

 دوشنبه  1۵/7/۳8 4

18-14 

 صیآمادگی های الزم در مرحله قبل از بیهوشی درجراحیهای تخص-1

 آزمایشات، عکسبرداری،مشاوره-2

 جعفری

 دوشنبه 22/7/۳8 ۵

18-14 

 مروری براداره راه هوائی-1

 لوله گذاری داخل تراشه-2

 رنگوسکپی فیبرواپتیکال-3

4-L.M.A .......و 

 جعفری

 دوشنبه 2۳/7/۳8 6

18-14 

 مروری بر اصول بیهوشی عمومی-1

 (شونده وسایربیهوشی استنشاقی)مراحل،روشها،مایعات تبخیر-2

 جعفری

 دوشنبه 6/8/۳8 7

18-14 

 (TIVAاصول بیهوشی کامل داخل وریدی)-1

 تجهیزات الزم،داروها مراقبت های الزم-2

 جعفری
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 :و ترتیب ارائه درسادامه فهرست و محتوای 

 مدرس عناوین                      روز/ساعت تاربخ ردیف

 دوشنبه 13/8/۳8 8

18-14 

 بیحسی و انواع آن-1

 بیحسی اسپینال-2

 بیحسی کودال-3

 بیحسی اپیدورال-4

 بلوک های عصبی-۵

 بیهوشی ترکیبی-6

 جعفری

 دوشنبه 2۲/8/۳8 ۳

18-14 

 (تنفسی،قلبی،عروقی،عصبی و...عوارض بیهوشی )-1

 یسکمیستمیک)ابیهوشی وبیماریهای سی-2

بیماریهای کبدی وکلیوی،کم ،آسم،COPDقلبی،هیپرتاسنیون،

 خونی،دیابت،چاقی،اعتیاد(

 تجهیزات و روشهای پایش بیمار-3

 جعفری

 دوشنبه 27/8/۳8 1۲

18-14 

 ها مایعات و تنظیم الکترولیت کنترل و تجویز خون و -1

 فیزیولوژی و پاتوفیژیولوژی درد-2

 جعفری

 دوشنبه 4/۳/۳8 11

18-14 

 تئوریهای کنترل درد-1

 داروهای ضددرد-2

 بلوک های عصبی جهت کنترل دردهای حاد-3

 جعفری

 دوشنبه 11/۳/۳8 12

18-14 

 دردی مداوم اپیدورال بی-1

 دردی تحت کنترل بیماربی -2

 کنترل درد در اطفال-3

 حاد سرویس کنترل درد-4

 کنترل دردهای مزمن-۵

 جعفری

 ضمناً برای هر جلسه تدریس، طرخ درس روزانه با جزئیات کامل ارائه میگردد.
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 روش تدریس:

روی مانکن و دستگاهها در  و آموزش اسخ فیلم های آموزشی، پرسش و پ نمایش ، آموزش به روش سخنرانی،استفاده از اسالید

 پراتیک

 در کالس:و قوانین سیاست 

 مقررات آموزشی دانشکدهرعایت  .1

 ر به موقع در کالسرعایت نظم و حضو .2

 در حالت خاموش نگه داشتن تلفن همراه  .3

 حفظ شئونات اسالمی، دانشجویی و رعایت مقررات انضباطی .4

 وظایف و تکالیف دانشجو:

 شرکت فعال دربحث پرسش و پاسخ مطالعه مباحث قبل از کالس و .1

 کنفرانسارائه به موقع تکالیف و  .2

 روش ارزشیابی:

 درصد نمره 2۲                           آزمون میان ترم : .1

 درصد نمره 1۲انجام تکالیف :                               .2

 درصد نمره 1۲شرکت فعال در کالس :                      .3

 درصد نمره 6۲آزمون پایان ترم  :                           .4

 امتحانات در طول ترم و میان ترم :تاریخ 

 14-1۵  :       ساعت   27/8/۳8     امتحان میان ترم : دوشنبه .1

 1۲-12  :      ساعت  21/1۲/۳8      امتحان پایان ترم : شنبه  .2

 منابع برای مطالعه بیشتر و مورد استفاده:

 1386،انتشارات سخن گستر مشهد وشی انتخاب اول،چاپ اولبیه آژیر،آرمان: .1

 13۳۵طب، نتی.ترجمه،چاپ اول، انتشارات آر2۲1۵جلدی  27 گروه،ترجمین بیهوشی میلر .2

 


