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   در اتاق بهبودیهای ویژه اصول مراقبت  نام درس

 99بهمن  تاریخ برگزاری: 99-400تحصیلی  دومنیم سال  طول دوره:

 دانشکده پیراپزشکی محل برگزاری: تئوری واحد  1 :کلی درس تعداد واحد

 30/3/400تاریخ امتحان پایان ترم:  نفر18 تعداد دانشجویان:

 احیای قلبی ریویپیش نیاز:  خانم بخشا: مدرس

 منابع: در انتها ذکر شده است. اتاق عملکارشناسی  رشته و مقطع تحصیلی فراگیران:
 

 ف کلی:اهدا

 با ريكاوري و مراقبت هاي آندانشجو  آشنايي 

 اید در راستای هر هدف کلی، به اهداف رفتاری زیر دست یابند:اهداف اختصاصی: دانشجویان پس از طی دوره ب
، عوارض بیهوشي در  بر حسب اهمیت و نیز وسایل و تجهیزات ریکاوری  یاد آوری  در اتاق ریکاوری مراقبت های آن ها پس از اعمال جراحي ونحوه  اداره بیمار با 

تهوع و استفراغ و  و روش های درمان آن ( و مراقبت های اختصاصي بعد از عمل شامل مانیتورینگ شوک،  ، درد تنفسي وقلبي وعروقي  )مشکالتمرحله ریکاوری،
رخیص بیمار از و ت  همودینامیک ، کنترل ریتم قلبي ، پالس اکسي متری ، کاپنومتری ، مراقبت از راه های هواییو... شناخت داروهای مورد استفاده در ریکاوری

 ریکاوری را بداند   

 تاریخچه ریکاوری را شرح دهد 1-1

 چگونگي طراحي اتاق بهبودی را توضیح دهد 2-1

 استانداردهای اتاق بهبودی را بیان کند  3-1

 مشخصات کارکنان اتاق بهبودی را توضیح دهد 4-1

 وسایل اتاق بهبودی را بشناسد تجهیزات و  5-1

 مراقبت عمومي بالفاصله پس از عمل را بیان نماید. 1-2

 های بازنگه داشتن راه هوایي در ریکاوری را توضیح دهد. روش2-2

 انواع وضعبت های قرارگیری در ریکاوری را بیان نماید.3-2

 روش های بررسي سطح هوشیاری بیمار رادر ریکاوری ذکرنماید. 4-2

 روش کنترل آب والکترولیت ها راشرح دهد. 5-2

 مراقبت های معمول از زخم جراحي را بیان نماید. 6-2

 چگونگي مراقبت از درن هارا بیان نماید. 7-2
 شرح دهد. پس از عمل رااصول ترخیص از واحد مراقبت های 8-2

 

 را بداند مشکالت تنفسي  بعد از عمل 1-3

 علت های انسداد راه هوایي  فوقاني را بداند2-3

 شایعترین علت انسداد راه هوایي را بداند  3-3

 کردن راه هوایي افتادن زبان پشت حلق را توضیح دهد راه درمان و مانورهای باز  4-3

 علت باقیماندن بلوک عصبي عضالني را بداند  5-3

 درمان و راه کارهای رفع بلوک عصبي عضالني را توضیح دهد  6-3

 الرنگواسپاسم ، علت و راه های درمان آن را توضیح دهد  7-3

 

 درد را تعریف نماید. 1-4

 به دردرا بیان نماید. واکنش های بدن نسبت 2-4



 پاتوفیزیولوژی دردرا توضیح دهد. 3-4

 طبقه بندی انواع دردرا شرح دهد 4-4

 عوامل موثر برپاسخ به دردرا بیان نماید. 5-4

 معیارهای بررسي درد را بیان نماید. 6-4

  

 مکانیزم علت تهوع و استفراغ را توضیح دهد1-5
 ری را توضیح دهد علت تهوع و استفراغ بیمار  در ریکاو 2-5
 عوامل خطر ساز برای ایجاد تهوع و استفراغ را نام ببرد  5 -3
 اقدامات پیشگیرانه در برابر بیماران مستعد تهوع و استفراغ را بداند  4-5
 اقدامات ویژه متناسب با تهوع و استفراغ را شرح دهد5-5

 داروهای ضد استفراغ را دسته بندی و توضیح دهد  6-5

 

 را تعریف کند شوک  1-6
 نشانگر شوک را توضیح دهد و  عالئم 2-6
 راههای درماني مقابله با شوک را بیان کند 3-6

 مراقبت از بیمار در حالت شوک را توضیح دهد6 -4

 ناپایداری همودینامیک را شرح دهد 1-7
 انواع مانیتورینگ همودینامیک را نام برده و توضیح دهد 2-7

 ، عوامل خط ساز و درمان را توضیح دهد  هیپرتانسیون سیستمیک 3-7
 هیپوتانسون و عوامل تاثي گذار  و درمان را توضیح دهد  4-7
 

 داروهای موارد مصرف در ریکاوری را نام ببرد 1-8
 موارد استفاده از داروهای موجود در ریکاوری را بیان کند 2-8
 دهدچگونگي تزریق و دوز داروهای موجود در ریکاوری را توضیح 3-8
 عوارض جانبي ناشي از مصرف داروهای ریکاوری را توضیح دهد4-8

 تداخل یا عوارض ناشي از این داروها در بیمار بیهوش و راههای بیهوشي را توضیح دهد5-8

 نحوه تکمیل برگه های بیهوشي  و ثبت مسائل و مشکال بیمار در ریکاوری را بداند 6-8
 

 فهرست محتوا و ترتیب ارائه درس
 

 

یفرد  مدرس عناوین ساعت 

1 14-16  
 مشخصات کارکنان اتاق بهبودی را  ، استانداردهای اتاق بهبودی ،چگونگي طراحي اتاق بهبودی  ،تاریخچه ریکاوری  

 جهیزات و وسایل اتاق بهبودی ت
 خانم بخشا

2 14-16  

در  بیمهار  انهواع وضهعبت ههای قرارگیهری، روش های بازنگهه داشهتن راه ههوایي ،مراقبت عمومي بالفاصله پس از عمل 
و  مراقبهت ههای معمهول از زخهم  ،وش کنترل آب والکترولیت هها ،ر روش های بررسي سطح هوشیاری بیمار ،ریکاوری 

 پس از عمل اصول ترخیص از واحد مراقبت های درن ، 

 

 خانم بخشا

3 14-16  

 علت های انسداد راه هوایي  فوقاني  ن راه هوایيابزارهای  باز کرد،اهمیت اداره راه هوایي مشکالت تنفسي و 

علت  ،راه درمان و مانورهای باز کردن راه هوایي افتادن زبان پشت حل،  شایعترین علت انسداد راه هوایي، 

الرنگواسپاسم ، علت و راه  ،درمان و راه کارهای رفع بلوک عصبي عضالني ،باقیماندن بلوک عصبي عضالني

 های درمان

 

 

 انم بخشاخ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 14-16  

، عوامل موثر برپاسخ به  طبقه بندی انواع درد د، پاتوفیزیولوژی در، واکنش های بدن نسبت به درد ، درد 

 روش های تسکین درد ، معیارهای بررسي درددرد ، 

 

 خانم بخشا

5 14-16  

ات پیشهگیرانه در برابهر بیمهاران مسهتعد اقدام ، عوامل خطر ساز برای ایجاد تهوع و استفراغ، مکانیزم علت تهوع و استفراغ 
 داروهای ضد استفراغ  و توضیح  دسته بندی  تهوع و استفراغ

 

 خانم بخشا

6 14-16  
 درماني مقابله با شوک مراقبت و  راههای،  شوک های  نشانگر  و  عالئم، شوک 

 
 خانم بخشا

7 14-16  ، هیپرتانسهیون سیسهتمیک ، عوامهل خهط سهاز و درمهان، ک همودینامی های انواع مانیتورینگ، ناپایداری همودینامیک  
 گذار  و درمان ثیرهیپوتانسون و عوامل تا

 خانم بخشا

8 14-16  

بیمهار در  تنحهوه تکمیهل برگهه ههای بیهوشهي  و ثبهت مسهائل و مشهکالو  داروهای موارد مصرف در ریکاوری 
 ریکاوری

 

 خانم بخشا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روش تدریس: 
 اسالید، فیلم و عکس، بحث گروهي،  استفاده از سخنراني،

 سیاست ها و قوانین کالس:

 حضور مرتب در کالس. .1

 جهت فراگیری مطالب مورد تدریس. تقویت زیربنای علمي خود در .2

 استفاده از منابع علمي جدید. طریق مطالعات کتابخانه ای و بسط اطالعات خود از .3

 پاسخگویي به سئواالت. بحث گروهي و مشارکت در وشرکت فعال در کالس  .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 اریهمک کالس، مباحث در فعال شرکت به موقع، حضور و نظم رعایت ضمناً .1

 .دارند نگه سایلنت کالس در را خود بایست تلفن همراه مي دانشجویان که است ذکر به الزم .2

 کالس قبلي هماهنگي با :ترم میان امتحان تاریخ -

 انجام تکالیف تعیین شده در بازه زماني تعیین شده توسط مدرس

 انضباطي رعایت مقررات اسالمي، شئونات حفظ :شجویاندان برای مهم تذکرهای سایر 

 روش ارزشیابی دانشجو و درصد سهم آن در نمره پایانی:
 10حضور فعال در کالس:         %

 %10امتحان میان ترم:              

 20تکالیف کالسي:                 % 

  60امتحان پایان ترم:             %  



 منابع درس

ی، اصول کار در اتاق عمل) جلد اول از تکنیک های کار در اتاق عمل بری و کوهن( ترجمه ساداتی لیال، گلچینی احسان و دیگران. انتشارات نانسی مار .1

 آخرین ویرایشجامعه نگر 

 ویرایش آخرینجامعه نگر.  -قارداشی فاطمه، اکبرزاده رویا، اصول مراقبت های ویژه در اتاق بهبودی. انتشارات سالمی .2

 رونر، سودارث، مراقبت های عمومی از بیمار بعد از عمل جراحی، پروانه پیشه بانب .3

 ویرایش آخرینساداتی لیال ، گلچینی احسان، اصول مراقبت از بیمار دراتاق بهبودی انتشارات جامعه نگر.  .4

 

 

1. 5- Berry & Kohn's Operating Room Technique, Publisher Mosby, ISBN 0323019803. 
2.  Surgical Technology for the Surgical Technologist, Publisher Delmar Learning, ISBN 0766806626 
3. 6-  Basic of Anesthesia. Robert K Stoelting .Ronald Miller.2018 
4.  7 . Nurse Anesthesia Nagelhout J. & et al. 

8- Respiratory care Equipment. Richard D.& et al آخرین   چاپ 

9- Textbook of Anesthesia. A.R.Aitkenhead , G. Smith 10-  Sadati .L. Golchini E. Principles of Advanced Cares in PACU for the 

surgical technologist published by : jameenegar  

Anesthesia.miller 2018 

10- Respiratory care equipment. latest ed. 

11- Brunner , Lillian and Suddarth , Doris . Textbook of Medical – Surgical Nursing. Latest ed. 

 

 
 

 منابع برای مطالعه بیشتر: .1

 مطالعات کتابخانه ای .1

 مطالعه در منابع اینترنتي .2

 

 


