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 : بیهوشی و مراقبت های آن نام درس

 20-21سه شنبه ها ساعت  2042مهر تاریخ برگزاری: 042-2041تحصیلی  دومنیم سال  طول دوره:

 شکیدانشکده پیراپز محل برگزاری: عملی 5/4تئوری واحد  2 /5:کلی درس تعداد واحد

 طبق برنامه تنظیمی اطالع داده خواهد شدتاریخ امتحان پایان ترم:  نفر12تعداد دانشجویان: 

 نداردپیش نیاز:  خانم بخشا: مدرس

 منابع: در انتها ذکر شده است. اتاق عمل پیوسته کارشناسی رشته و مقطع تحصیلی فراگیران:
 

 شرح درس:

وسايل مربوطه و انواع بيهوشی آشنا می شود. با شناخت تفاوت بين بيهوشی عمومی و موضعی و نحوه مقابله در اين درس دانشجو با اصول کلی بيهوشی، 

 با عوارض، دانشجو با ديد و آگاهی بيشتری می تواند بيمار را قبل حين و بعد از عمل اداره نمايد.

 اهداف کلی:

 عمل اتاق در بيهوشی وسايل بکارگيری و بيهوشی اصول شناخت

 

 اف اختصاصی: دانشجویان پس از طی دوره باید در راستای هر هدف کلی، به اهداف رفتاری زیر دست یابند:اهد
 .باشد شده آشنا بيهوشي تاریخچه با•

 ،نماید تعریف را بيهوشي•

 .نماید بيان را موضعي بيحسي و عمومي بيهوشي اصول•

 .دهد توضيح را مناسب بيهوشي انتخاب روش•

 . ببرد نام را بيهوشي از قبل استفاده دمور داروهای•

 .دهد توضيح را بيهوشي داروهای انواع عملکرد نحوه•

 .دهد توضيح را بيهوشي انواع•

 . نماید بيان را بيهوشي داروهای تجویز روشهای•

 .دهد توضيح را بيهوشي مراحل•

 .نماید بيان را عمومي بيهوشي عوارض•

 .نماید بيان را موضعي بيهوشي عوارض•

 .دهد توضيح را عمومي بيهوشي برای نياز مورد وسایل•

 .دهد توضيح را موضعي بيهوشي برای نياز مورد وسایل•

 .نماید بيان را بيهوشي حين(  شسته دست) اسکراب و سيار فرد نقش•

 .نمایيد بيان را ریکاوری در عمل از بعد بيهوشي و بيحسي عوارض•

 .دهد توضيح  را انها از استفاده روش و برده نام را بيماران هوایي راه از حفاظت برای زنيا مورد تجهيزات و وسایل•

 .نماید بيان را بيماران هوایي راه از حفاظت ها روش•

 :اهداف اختصاصی واحد عملی 

 .روش صحيح لوله گذاری داخل تراشه را توضيح دهد 

 نماید. وسایل مورد نياز جهت لوله گذاری داخل تراشه را آماده 



 .روش صحيح لوله گذاری داخل تراشه را روی مانکن در اتاق پراتيک تمرین نموده و انجام دهد 

o وش صحيح گرفتن ماسک روی صورت مانکن را در اتاق پراتيک تمرین و انجام دهدر 

 گذاشتن صحيح ایروی روی مانکن در اتاق پراتيک  را تمرین و انجام دهد 

  مانکن در اتاق پراتيک  را تمرین و انجام دهداستفاده صحيح از آمبو بگ روی 

 فهرست محتوا و ترتیب ارائه درس
 

 

 مدرس عناوین ساعت ردیف

2 21-20  
 داروهای از کدام هر پيدایش نحوه ،بيهوشي در کاری حوزه و ها نقش ، بيهوشي تاریخچه : بیهوشی به مربوط تعاریف و بیهوشی تاریخچه 

 تفاوت ،متعادل بيهوشي ،بيهوشي به مربوط های انجمن، قدیم و جدید بيهوشي داروهای تفاوت ، شده کشف بيهوشي داروی اولين ، بيهوشي

  رژیونال بيهوشي و جنرال بيهوشي

 بخشا

1 21-20  
 هر اثرات ، وریدی بيهوشي داروهای اثر مکانيسم ، وریدی بيهوشي داروهای انواع :آنها اثر مکانیسم و وریدی بیهوشی داروهای

  وریدی بيهوشي داروهای از کدام هر باليني مصارف، بدن مختلف های سيستم بر بيهوشي داروهای از کدام

 بخشا

3 21-20  

 ، استنشاقي هوشبرهای داروهای اثر مکانيسم ، استنشاقي هوشبرهای انواع : آنها اثر مکانیسم و استنشاقی بیهوشی داروهای

 بيهوشي داروهای از کدام هر اثرات ، ریه در استنشاقي هوشبرهای فشار کننده نتعيي عوامل ، استنشاقي هوشبرهای فارماکوکنتيک

  استنشاقي هوشبرهای از کدام هر باليني مصارف ، انتشاری هيپوکسي پدیده، بدن مختلف های سيستم بر

 

 بخشا

0 21-20  

 داروهای تفاوت .غير دپوالریزان و دپالریزان عضالني کننده شل داروهای : آنها آنتاگونیست و عضالت کننده شل داروهای

 را عضالني کننده شل داروهای اثرات ، را دپالریزان عضالني کننده شل داروهای اثر مکانيسم ، دپالریزان غير و دپالریزان کننده شل

  دپالریزان غير کننده شل داروهای اثرات مانيتورینگ نحوه ،بدن مختلف های سيستم بر

 بخشا

5 21-20  

 بر مخدر داروهای اثرات ، مخدر داروهای اثر مکانيسم ، مخدر داروهای انواع :  ها آن اثر مکانیسم و مخدر داروهای
 .وعوارض آن ها مخدر داروهای آنتاگونيست و  مخدر داروهای باليني ،مصارف بدن مختلف های سيستم

 

 بخشا

1 21-20  
 موضعي حسي بي داروهای  موضعي حسي بي داروهای انواع .بشناسد را ها آن اثر مکانیسم و موضعی حسی بی داروهای

  موضعي حسي بي داروهای جانبي عوارض ، موضعي حسي بي داروهای اثر مکانيسم و استری ، تفاوت آن ها ،  آميدی
 بخشا

2 21-20  
 باليني مصارف ، يدیکاسيونپریم داروهای اثر مکانيسم ، پریميدیکاسيون داروهای : ها آن بالینی مصارف و پریمیدیکاسیون داروهای انواع

  پریميدیکاسيون داروهای از کدام هر
 بخشا

8 21-20  

 برای بيمار سازی آماده نحوه ، عمل از قبل ارزیابي موارد : بیهوشی انتخاب نحوه و بیهوشی برای بیمار سازی آماده نحوه
 دستورالعمل ، عمل از قبل داروها مصرف نحوه ، ....و قلبي کليوی، مشکالت با بيماران در عمل از قبل بيماران اداره نحوه ، بيهوشي
  عمل از قبل بيمار ناشتایي

 بخشا

9 21-20  
 ماشين مختلف های قسمت :  عمومی بیهوشی در بیهوشی نیاز مورد وسایل و بیهوشی دستگاه مختلف های قسمت
  بيهوشي های سيستم از کدام هر معایب و ایامز ، بيهوشي های سيستم از کدام هر کاربرد ، بيهوشي های سيستم انواع ، بيهوشي

 بخشا

24 21-20  

 ، هوایي راه کردن باز های روش انواع ، هوایي راه ارزیابي های روش انواع : بیهوشی کاندید بیماران در هوایی را مدیریت نحوه
 انتوباسيون های اندیکاسيون ، بزرگساالن و شيرخواران در هوایي راه تفاوت ، تراشه لوله داخل گذاری لوله از بعد و قبل،حين عوارض
  آن معيارهای و سازی خارج نحوه ، تراشه لوله مختلف های قسمت ، تراشه داخل

 بخشا

22 21-20  

 کنتراندیکاسيون و اندیکاسيون ، اپيدورال حسي بي عوارض ، اپيدورال حسي بي های تکنيک انواع : اپیدورال حسی بی تکنیک
 اپيدورال حسي بي های

 

 خشاب

21 21-20  
 بي کنتراندیکاسيون و اندیکاسيون ، اسپينال حسي بي عوارض ، اسپينال حسي بي های تکنيک انواع : اسپینال حسی بی تکنیک

  اسپينال حسي
 بخشا

23 21-20  
 عوارض و خطرات ، بيهوشي طي بيمار از مراقبت : بیهوشی از ناشی خطرات و بیهوشی حین مونیتورینگ تجهیزات انواع

 و عوارض بيحسي و بيهوشي بعد از عمل در ریکاوری ، بيهوشي حين استفاده مورد و کاربرد , تجهيزات انواع ، يهوشيب
 بخشا

 

 

 

 

 



 

 

 

 روش تدریس: 

 اسالید، فيلم و عکس، بحث گروهي،  استفاده از سخنراني،

 سیاست ها و قوانین کالس:
 حضور مرتب در کالس. .1

 فراگيری مطالب مورد تدریس. جهت 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 شرکت فعال در کالس و .4

 شرکت در امتحانات مربوطه. و موعد مقرر ارائه تکاليف محوله در .5

 باشد. می پیراپزشکی آموزش دانشکده اساس مقررات دانشجو بر خیرتأ و غیبت با برخورد نحوه و مقررات
 است. برخوردار اهميت از دانشجویان سایر با همکاری 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 تحانام تاریخ -

 انجام تکاليف تعيين شده در بازه زماني تعيين شده توسط مدرس

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

 روش ارزشیابی دانشجو و درصد سهم آن در نمره پایانی:
 11حضور فعال در کالس:         %
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 OSCE روش از استفاده با پراتیک اتاق در عملی بصورت: عملی واحد

 

 منابع درس

 خشتی علیرضا کترد استواری، آرش دکتر شهرامی، رضا دکتر مقدم، مرادی امید دکتر ترجمه -میلر بیهوشی اصول -2

2- Basics of Anesthesia. Robert K. Stoelting, Ronald D. Miller. Latest ed 

1.  3-. Nurse Anesthesia Nagelhout J. & et al. . Latest ed 
4- Respiratory care Equipment. Richard D.& et al. Latest ed 

5- 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 . Latest ed 

6-Anesthesia.miller . Latest ed 

7- Respiratory care equipment . Latest ed. 
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