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  با ریکاوري و مراقبت هاي آن شنایی آ – 1
  

  :اهداف جزیی
 از دانشجوات انتظار می رود

ر اتاق ریکاوري ، عوارض بیهوشی در مرحله ریکاوري،مراقبت از با انجام مراقبتهاي پس از اعمال جراحی وبیهوشی د 
 آن با برخورد نحوه و تنفس و خون گردش سیستم جراحی در از ناشی عوارض وسیستم تنفسی وقلبی وعروقی وعصبی 

چگونگی کنترل بی قراري و تحریک   درمانی اکسیژن مختلف روشهاي ، روش هاي کنترل درد ،کنترل سطح هوشیاري،
تمهیدات الزم در جراحی هاي قلبی عروقی، اعصاب ،  آشنایی با و روش نمره دهی ري، تهوع و استفراغ لرز و درد و پذی

   را بداند ترخیص ومعیارهاي ترخیص بیمار از ریکاوري  توراکس و چگونگیپیوند ها و 
 
  
  

  شبوه تدریس  اهداف ویژه رفتاري  هدف کلی  جلسه

 تاریخچه ریکاوري را شرح دهد   با ریکاوري  معرفی درس و آشنایی دانشجویان  1

  توضیح دهدچگونگی طراحی اتاق بهبودي را 

  استانداردهاي اتاق بهبودي را بیان کند 

 مشخصات کارکنان اتاق بهبودي را توضیح دهد 

 کار، وسایل اتاق بهبودي را شرح دهد  

ــا  ــخنرانی بــ ســ

استفاده از اسـالید  

در برنامـــــــــه 

Power Point  

 مراحل بهبودي پس از عمل جراحی را نام ببرد   ي عمومی در اتاق بهبودي آشنا شود با مراقبت ها  2
 مراقبت هاي عمومی بالفاصله پس از عمل را شرح دهد 
  در اتاق بهبودي را بیان کندروش هاي باز نگه داشتن راه هوایی بیمار 
 روش هاي بررسی سطح هوشیاري بیمار در اتاق بهبودي را بیان کند 
 ل درد و ایجاد بی دردي در اتاق بهبودي را توضیح دهدراههاي کنتر 

 علت کنترل درن ها را در اتاق بهبودي ذکر نماید 

 طریقه کنترل آب و الکترولیت در اتاق بهبودي را توضیح دهد  

  

در اتـاق بهبـودي پیـدا     انواع هیپوکسـی آشنایی با   3
  کند 

  دهداناتومی مجاري تنفسی فوقانی و تحتانی را مختصراً توضیح 
  فیزیولوژي سیستم تنفسی را بیان کند 
  اصول مکانیکی تهویه را بیان کند 
 انواع هیسپوکسمی را توضیح دهد 
  روش هاي کنترل هیپوکسی را شرح دهد  

  

 درد را تعریف کند   آشنایی با شیوه هاي کنترل درد را پیدا کند   4
  واکنش هاي نسبت به درد را بیان کند 
  انواع درد را توصیف کند 
 عوامل مؤثر در پاسخ به درد را شرح دهد 
  درد را توضیح دهد تسکینروش کلی  

  

 عوارض بیهوشی را ذکر کند    آشنایی با عوارض بیهوشی را پیدا کند   5
       علل انسداد راه هوایی فوقانی بعـد از بیهوشـی را در اتـاق بهبـودي بیـان

 نموده و راه هاي درمان آن را شرح دهد
 ریف کند هیپوکسمی شریانی را تع 

  



 علل کاهش تهویه ریوي را نام ببرد 
  علل بی نظمی ضربان قلب را بیان کند  

 علل پیدایش اختالالت کلیوي را بیان کند    با اختالالت کلیوي در اتاق ریکاوري آشنا شود   6
 راههاي تشخیصی اختالالت قلبی را توضیح دهد 
  راههاي درمانی اختالالت کلیوي را بیان کند  

  

 افزایش فشار خون را شرح دهد   د تغییرات فشار خون و درجه حرارت آشنا شو با علل  7
 کاهش فشار خون را شرح دهد 
 علل کاهش و  افزایش فشار خون را شرح دهد 
 راه هاي تشخیص افزایش و کاهش فشار خون را شرح دهد 
 راه هاي درمانی افزایش و کاهش فشار خون را شرح دهد 
 درجه حرارت را بیان کند  علل، عالئم و درمان اختالالت 
  علل، عالئم و درمان عوارضی مانند لرز، تحریک پذیري  را بیان کند  

  

بیمـاري کـه دچـار     با مراقبت هـاي ویـژه   آشنایی   8
مـی  در اعمـال جراحـی مختلـف    تهوع و اسـتفراغ  

  باشند 

 مکانیزم علت تهوع و استفراغ را توضیح دهد 
  و استفراغ بیمار  در ریکاوري را توضیح دهد علت تهوع 
  را شرح دهد تهوع و استفراغاقدامات ویژه متناسب با 

  

  

 علت تحریک پذیري و بی قراري بیمار را توضیح دهد    آشنایی با تحریک پذیري و بی قراري بیمار  9
  روشهاي کنترل تحریک پذیري و بی قراري بیمار را شرح دهد  

  

    امتحان میان ترم  

آشنایی با مراقبت هـاي ویـژه در اتـاق بهبـودي را       10
  پیدا کند 

 فیزیولوژي گردش خون را شرح دهد 
  انواع مانیتورینگ همودینامیک را نام برده و توضیح دهد 
 مراقبت هاي ویژه ریوي پس از عمل جراحی را بیان نماید 
  نحوه ي کاربرد حفظ و نگهداري پالس اکسی متري را بیان کند 
 برد و تفسیر امواج کاپنوگرام را شرح دهدنحوه کار  

  

 شوك را تعریف کند    آشنایی با شوك پیدا کند   11
 عالئم نشانگر شوك را توضیح دهد 
  راههاي درمانی مقابله با شوك را بیان کند 
 مراقبت از بیمار در حالت شوك را توضیح دهد  

  

 بی نظمی قلبی را توضیح دهد    بی نظمی هاي ثلبی  12
 ر بر بی نظمی قلبی را توضیح دهدعوامل موث 
  راه هاي کنترل بی نظمی قلبی را شرح دهد  

  

روش هاي مختلف اکسـیژن درمـانی را توضـیح دهـد      موارد استفاده از    آشنا شودروش هاي مختلف اکسیژن درمانی با   13
کاربرد روش هاي اکسیژن رسانی با ماسک ، کاتتر هاي بینـی و ماسـک   

 ونچوري را توضیح دهد 
 وارض اکسیژن درمانی را توضیح دهدع 

  

  

ــی      14 ــال جراح ــدات الزم در اعم ــا تمهی ــنایی ب آش
  تخصصی

 تمهیدات الزم در بیماران قلبی عروق را توضیح دهد 
 تمهیدات الزم در بیمارانی که عمل توراکس داشتند را توضیح دهد 
  تمهیدات الزم در ارتیاط با اعمال اعصاب را توضیح دهد 
  ارتباط با پیوند ها را توضیح دهد تمهیدات الزم در  

  

 داروهاي موارد مصرف در ریکاوري را نام ببرد   با داروهاي مصرفی در ریکاوري آشنا شود  15
  موارد استفاده از داروهاي موجود در ریکاوري را بیان کند 
 چگونگی تزریق و دوز داروهاي موجود در ریکاوري را توضیح دهد 
 روهاي ریکاوري را توضیح دهدعوارض جانبی ناشی از مصرف دا 
           تـداخل یـا عـوارض ناشـی از ایـن داروهـا در بیمـار بیهـوش و راههـاي

  بیهوشی را توضیح دهد

  

 عالئم نشانگر وضعیت استیبل بودن بیمار را توضیح دهد   با شیوه ترخیص بیمار از ریکاوري آشنا شود  16
  دهدکلیه موارد الزم در ارتباط بارگ بیمار هنگام نرخیص را شرح 
  هنگام ترخیص به پرستار وضعیت بیمار را گزارش کند 
  چگونگی ثبت و گزارش اطالعات بیماران را شرح دهد  

  

  

  

  
    : ارزشیابی دانشجو شیوه 

  20        ترم  میانامتحان %  

  60        ازمون پایان ترم% 

  10          تکالیف% 

  10  شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب% 
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