
 بسمه تعالی
  دانشگاه علوم پزشکی گلستان

  دفتر توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی
  1بیهوشی شرو )course planطرح  درس دوره (

  1بیهوشی  ش: رونام درس
   تاریخ برگزاري:  96-97تحصیلی  دومنیم سال  طول دوره:
  دانشکده پیراپزشکی محل برگزاري:  2تعداد واحد استاد مربوطه: - 3 :کلی درس تعداد واحد

 تاریخ امتحان پایان ترم:   نفر 13تعداد دانشجویان: 

 2همزمان با کار آموزي  -: اصول بیهوشی پیش نیاز:   خانم هالکو -آقاي جعفريمدرسین: گروه 

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

  ف کلی:اهدا
ق تکنیک هاي بیهوشی عمومی، بلوك هاي ناحیه اي(اسپاینال، اپیدورال، کودال ) ، بلوك هاي محیطی و نحوه آماده سازي ، پذیرش بیمار در اتا فراگیري اصول و

ز د اعمل، پایش سیستم هاي مختلف بدن، مسائل و مشکالت حین عمل، عوارض در انواع تکنیک هاي بیهوشی ، چگونگی مراقبت از بیمار قبل، حین و بع
  .بیهوشی در روش هاي مختلف می باشد

  اهداف اختصاصی: دانشجویان پس از طی دوره باید در راستاي هر هدف کلی، به اهداف رفتاري زیر دست یابند:
  مراحل مایع درمانی بیمار در قبل و حین عمل جراحی را ذکر نماید.

  مایعات و خون مورد نیاز در هر مرحله را لیست نماید.
  مایعات و خون مورد نیاز بر اساس نوع و میزان مایعات از دست رفته را محاسبه نماید.میزان 

  اصول درخواست، تحویل و تجویز خون را بیان نماید.
  اندیکاسیون مصرف هر یک از سرم هاي کریستالوئیدي شرح دهد.

  خصوصیات هر یک از سرم هاي دسته کلوئیدي را شرح دهد.
  هاي فوق را ذکر نماید.موارد مصرف هر یک از سرم 

  عوارض و خطرات هر یک از سرم هاي فوق را شرح دهد.
  روش هاي تهیه غلظت هاي مورد نیاز را تمرین نماید.

  اصول پوزیشن دادن بر تخت عمل و موارد استعمال انواع پوزیشن را شرح دهد.
  آسیب اعصاب محیطی در حین عمل جراحی را توضیح دهد.

  انواع پوزیشن را مقایسه نماید. تغییرات فیزیولوژیک در
  عوارض و نکات قابل توجه در موقع استفاده از انواع پوزیشن را تشریح نماید.

  ارزیابی و درمان نوروپاتی حوالی عمل جراحی را بیان نماید
  برگه هاي بیهوشی را بشناسد

  نحوه گزارش نویسی را در اتاق عمل بداند

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

  جدید.استفاده از منابع علمی  طریق مطالعات کتابخانه اي و بسط اطالعات خود از .3
  پاسخگویی به سئواالت. بحث گروهی و مشارکت در شرکت فعال در کالس و .4
 شرکت در امتحانات مربوطه. 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
 .دارند نگه سایلنت کالس در را خود بایست تلفن همراه می دانشجویان که است ذکر به الزم .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 
  روش ارزشیابی دانشجو و درصد سهم آن در نمره پایانی:

  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
  مطالعه در منابع اینترنتی .2

  
  

  فهرست محتوا و ترتیب ارائه درس
  

  مدرس  عناوین ساعت  تاریخ  ردیف
1  16-14  آقاي جعفري  توجه و تمهیدات الزم در مراقبت بعد از بیهوشی 

2  16-14  آقاي جعفري  الکترولیت هاکلیات و اهمیت آب و  

3  16-14  آقاي جعفري  محلول هاي کریستالوئیدي  

4  16-14  محلول هاي کلوئیدي  
 آقاي جعفري

5  16-14  آقاي جعفري محاسبه مایعات مورد نیاز بیماران در جراحی 

6  16-14     انتقال خون و عوارض و محاسبه آن 
7  16-14  خانم هالکو  بیهوشی و نگهداري آن هاوضعیت هاي قرارگیري بیمار در طی  

8  16-14  خانم هالکو  وضعیت هاي قرارگیري بیمار در طی بیهوشی و نگهداري آن ها 

9  16-14  خانم هالکو  آشنایی با برگه هاي بیهوشی و تکمیل آن ها 

10  16-14  خانم هالکو  آشنایی با برگه هاي بیهوشی و تکمیل آن ها  

 


