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

اعمال جراحی وبیهوشی در اتاق ریکاوري ، عوارض بیهوشی در مرحله ریکاوري،مراقبت از سیستم تنفسی  با انجام مراقبتهاي پس از: شرح درس 

، روش هاي کنترل درد ،کنترل سطح  آن با برخورد نحوه و تنفس و خون گردش سیستم جراحی در از ناشی عوارض ووقلبی وعروقی وعصبی 

ل بی قراري و تحریک پذیري، تهوع و استفراغ لرز و درد و روش نمره دهی  وآشنایی با  چگونگی کنتر  درمانی اکسیژن مختلف روشهاي هوشیاري،

  تمهیدات الزم در جراحی هاي قلبی عروقی، اعصاب ، پیوند ها و توراکس و چگونگی ترخیص ومعیارهاي ترخیص بیمار از ریکاوري را بداند  

  : ي هر هدف کلی، به اهداف رفتاري زیر دست یابنددر راستا دانشجویان پس از طی دوره باید:  اهداف اختصاصی

 را شرح دهد ریکاوري استاندارد هاي  طراحی اتاق  .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

 .تجهیزات و وسایل اتاق ریکاوري را شناخته و شرح دهد  .4

 .و عوارض بیهوشی و مراقبت هاي اختصاصی آنرا شرح دهد اي بعد از عملمراقبت ه .5

 را شرح دهد مراقبت هاي اختصاصی بیمار در اتاق عمل .6

 را توضیح دهد ) عصبی ،قلبی وعروقی ،تنفسی (هاي  مراقبت از سیستم  .7

 را شرح دهد  آن با برخورد نحوه و تنفس و خون گردش سیستم جراحی در از ناشی عوارض .8

 .مات الزم جهت اکسیژن تراپی را توضیح دهداقدا .9

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

 .آن را توضیح دهد  و روش هاي درماندرد ، علل،  .11

 ، انواع آن ، علل، تشخیص و درمان آن را توضیح دهد شوك .12

 شرح دهدتهوع و استفراغ و روش هاي درمان آن ها را   .13

 ، علل ، تشخیص و درمان آن را توضیح دهد  بی قراري و تحریک پذیري بیمار .14

 .در اتاق بهبودي را شرح دهد)قلبی عروقی، اعصاب ، پیوند ها و توراکس  (در جراحی هايمراقبت هاي ویژه  .15

 از ریکاوري را توضیح دهد چگونگی ترخیص ومعیارهاي ترخیص بیمار  .16

  



  فهرست محتوا و ترتیب ارائه درس
  

  مدرس  عناوین  ساعت  تاریخ  ردیف

1  20/11/97  10-8        تاریخچه ریکاوري ،چگونگی طراحی اتـاق بهبـودي ،اسـتانداردهاي اتـاق

  وسایل اتاق بهبودي  ،مشخصات کارکنان اتاق بهبودي  بهبودي ،

  بخشاخانم 

2  27/11/97 10-8    مراحل بهبودي پس از عمل ،مراقبت هاي عمومی بالفاصله پس از عمل 
  بیمار در اتـاق بهبـودي ،روش هـاي    روش هاي باز نگه داشتن راه هوایی

 بررسی سطح هوشیاري بیمار 

  راههاي کنترل درد و ایجاد بی دردي، 

  آب و الکترولیت  ،خونریزي و کنترل درن ها  

 خانم بخشا

 -مانیتورینگ بیمار -مراقت  هاي اختصاصی -شناخت تجهیزات  10-8 4/12/97  3

  ، ساکشن و اکسیژن درمانی کاپنوگرافی

 خانم بخشا

4  11/12/97 10-8       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 
   

 خانم بخشا

5  18/12/97  10-8    تهوع و استفراغ ،  مکانیزم علت تهوع و استفراغ ،علت تهوع و استفراغ 
  درمانیاقدامات  
  

  

 بخشا خانم

6  25/12/97  10-8    خانم بخشا  ، درمان  علل ،، انواع بی نظمی ، بی نظمی ضربان قلب 

7  17/1/98 10-8    در ریکاوري، علل و درمان  افزایش فشار خون 
  در ریکاوري  ، علل و درمان  کاهش فشار خون 

  

 خانم بخشا

8  24/1/98 10-8    کاهش درجه حرارت ، لرز ، علل ، تشخیص ، درمان 
 تحریک پذیري ، علل ، تشخیص ، درمان 
 دلیریوم ،علل ، تشخیص ، درمان  

 خانم بخشا

9  31/1/98  10-8   ، خانم بخشا  مراقبت ،راههاي درمانی تشخیص ، عالئم ،، انواع شوك ، شوك 

10  7/2/98  10-8   راههاي درمانیو   آن علل پیدایش  و  اختالالت کلیوي 
  و درمان  و علل راههاي تشخیصی اختالالت قلبی 
   

 خانم بخشا

11  14/2/98 10-8    نسبت به درد  بیمارواکنش  ، دردکنترل، 
  روش کلی تسکین دردو  انواع درد ،عوامل مؤثر در پاسخ به درد  

 خانم بخشا

12  21/2/98 10-8    کاربرد روش هاي اکسیژن رسـانی   ،روش هاي مختلف اکسیژن درمانی
  ي ماسک ونچور ،با ماسک ، کاتتر هاي بینی 

   عوارض اکسیژن درمانی مزیت ها ، معایب و 
  

 خانم بخشا

13  28/2/98 10-8        داروهاي مورد مصرف در ریکـاوري ،،چگـونگی تزریـق و دوز داروهـاي
 و موجود در ریکاوري ، عوارض جانبی ناشی از مصرف داروهاي 

  ریکاوري تداخل یا عوارض ناشی از این داروها در بیمار  

 خانم بخشا

14  4/3/98  10-8    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 
  اقدامات الزم در بیماران سرپایی 

  

 خانم بخشا

15  11/3/98  10-8    وضـعیت   ه هـاي  نشـان  و  عالئـم رخیص بیمـار از ریکـاوري ،   چگونگی ت
 ،استیبل بودن بیمار 

 چگونگی ثبت و گزارش اطالعات بیماران را شرح دهد  

 خانم بخشا

16  18/3/98  10-8    خانم بخشا  جمع بندي تمام مطالب کالس 

  



  .باشد میدر اتاق پراتیک  )آموزشی( مانکن از استفاده و 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  روش ارزشیابی دانشجو

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

  نمره % 20: ترم میان ازمون

  نمره% 60     :آزمون نهایی 

  منابع درس

  برونر، سودارث ، مراقبت هاي عمومی از بیمار بعد از عمل جراحی، پروانه بیشه بان 

 1371. ستانجهاد دانشگاهی خوز. کاربرد مهارتهاي پرستاري در اتاق عمل و اتاق بهبودي. مشکساران، مهبن  

 1380. اصول بیهوشی و مراقبت هاي ویژه ، بهداشت و درمان اصفهان. نقیبی، خسرو و همکاران 

  چاپ دوم. تهران.نشرجامعه نگر .اصول مراقبت هاي ویژه در اتاق بهبودي . اکبرزاده،رویا.قارداشی،فاطمه 
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Respiratory care Equipment. Richard D.& et al 

 چاپ آخرین
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