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 آشنايي با ريكاوري و مراقبت هاي آن
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 مشخصات كاركنان اتاق بهبودي را  ، استانداردهاي اتاق بهبودي ،چگونگي طراحي اتاق بهبودي  ،تاريخچه ريكاوري  

 جهیزات و وسايل اتاق بهبودي ت
 خانم بخشا

2 01-21  

در  بیمهار  ت ههاي قرارییهريانهوا  وعه ب، روش هاي بازنگهه داتهتر راه ههوايي ،مراقبت عمومي بالفاصله پس از عمل 
و  مراقبهت ههاي م مهول از زخهم  ،وش كنترل آب والكترولیت هها ،ر روش هاي بررسي سطح هوتیاري بیمار ،ريكاوري 
 پس از عمل اصول ترخیص از واحد مراقبت هاي درن ، 

 

 خانم بخشا

3 01-21  

 ، اهمیت اداره راه هوايي ،   تهويه اصول مكانیكي  ، مجاري تنفسي فوقاني وتحتاني و فیزيو لوژي  آناتومي 

 ابزارهاي  باز كردن راه هوايي،  مانورهاي سه یانه حفظ را هوايي

 

 خانم بخشا

4 01-21  

راه درمان و مانورهاي باز كردن راه ،  تاي ترير علت انسداد راه هوايي،  علت هاي انسداد راه هوايي  فوقاني 

درمان و راه كارهاي رفع بلوک عصبي  ،ن بلوک عصبي عضالنيعلت باقیماند ،هوايي افتادن زبان پشت حل

 الرنگواسپاسم ، علت و راه هاي درمان ،عضالني

 

 خانم بخشا

5 01-21  

 آپنه خواب و راهاي درمان آن،  ادم راه هوايي و علت ، راه هاي تشخیص و درمان  

 

 خانم بخشا
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هیپوكسمي  در ارتباط با تانت ريوي و  ، هاي آن هیپوكسمي در ريكاوري و علت، هیپوكسي وهیپوكسمي 

هیپوكسمي انتشاري آن  ،به علت هاي  وهیپوكسمي در ارتباط با هیپوونتیالسیون پس از عمل ،  داخل قلبي 

هیپوكسمي ناتي از كاهش ظرفیت انتشاري و و  هیپوكسمي ناتي از افزايش اختالط وريدي ، و درمان آن

 ها و درمان آن بیماري هاي ريوي

 

 خانم بخشا
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تغییرات فیزيولوژيک ،آسیب هاي ريوي مرتبط با انتقال خون  ، ادم ريوي و علت و عوامل ايجاد كننده آن 

 هیپوكسي بربدن

 

 خانم بخشا

8 01-21  

 عوامل موثردراكسیژن تراپي،  هاي تجويز اكسیژن را نام برده وم ايب ومزاياي هر يک ،روش اكسیژن درماني 

 توجهات بالیني اكسیژن تراپي و  ضعوار، 

 

 خانم بخشا

9 01-21  

، عوامل موثر برپاسخ به  طبقه بندي انوا  درد د، پاتوفیزيولوژي در، واكنش هاي بدن نسبت به درد ، درد  

 روش هاي تسكیر درد ، م یارهاي بررسي درددرد ، 

 

 خانم بخشا

10 01-21  
اقدامات پیشهگیرانه در برابهر بیمهاران مسهت د  ، از براي ايجاد تهو  و استفراغعوامل خطر س، مكانیزم علت تهو  و استفراغ 

 داروهاي عد استفراغ  و توعیح  دسته بندي  تهو  و استفراغ

 

 خانم بخشا

11 01-21  
وري و عوامهل لهرز بیمهار در ريكها، روتهاي كنترل تحريک پهذيري و بهي قهراري، علت تحريک پذيري و بي قراري بیمار 

 و درمان آن  ذار تاثیر ی
 خانم بخشا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 01-21  
 ، هیپرتانسیون سیسهتمیک ، عوامهل خهط سهاز و درمهان، همودينامیک  هاي انوا  مانیتورينگ، ناپايداري همودينامیک  

 یذار  و درمان ثیرهیپوتانسون و عوامل تا
 

 خانم بخشا

13 01-21  
 ني مقابله با توکدرما مراقبت و  راههاي،  توک هاي  نشانگر  و  عالئم، توک 

 
 خانم بخشا

14 01-21  
براديكهاردي ، عوامهل تهاثیر ،  تاكیكاردي ، عوامل تاثیر یذار و درمان ،  عوامل موثر بر بي نظمي قلبي ،  دس ريتمي قلبي 

 ديس ريتمي هاي بطني ، عوامل تاثیر یذار و در مان ، فیبريالسون  ، عوامل تاثیر یذار و در مان،  یذار و در مان 

 

 خانم بخشا

15 01-21  
 ، تشخیص و درمان  عوامل خطر ساز دلیريم، دلیريم 

 
 خانم بخشا

16 01-21  

، جراحي قلب وعروق ،رجراحي تیروئید ،جراحي یوش،حلق وبیني ، قدامات ويژه درعمل جراحي چشم ا

 درجراحي هاي سرپاييو  جراحي مغزواعصاب، جراحي اطفال ، جراحي قفسه سینه وبرونكوسكوپي 

 

 خانم بخشا

17 01-21  
بیمهار در  تنحهوه تكمیهل بریهه ههاي بیهوتهي  و ثبهت مسهائل و مشهكالو  داروهاي موارد مصرف در ريكاوري 

 ريكاوري
 

 خانم بخشا

 
 روش تدریس: 

 اساليد، فیلم و عكس، بحث یروهي،  استفاده از سخنراني،

 س:سیاست ها و قوانین کال
 حضور مرتب در كالس. .1

 جهت فراییري مطالب مورد تدريس. تقويت زيربناي علمي خود در .2

 استفاده از منابع علمي جديد. طريق مطال ات كتابخانه اي و بسط اطالعات خود از .3

 پاسخگويي به سئواالت. بحث یروهي و مشاركت در تركت ف ال در كالس و .4

 ر امتحانات مربوطه.تركت د و موعد مقرر ارائه تكالیف محوله در .5

 باشد. می پیراپزشکی آموزش دانشکده اساس مقررات دانشجو بر تأخیر و غیبت با برخورد نحوه و مقررات

 است. برخوردار اهمیت از دانشجويان ساير با همكاري كالس، مباحث در ف ال تركت به موقع، حضور و نظم رعايت عمناً .1

 .دارند نگه سايلنت كالس در را خود فر همراهبايست تل مي دانشجويان كه است ذكر به الزم .2

 كالس قبلي هماهنگي با :ترم میان امتحان تاریخ -

 انجام تكالیف ت ییر تده در بازه زماني ت ییر تده توسط مدرس

 انضباطي رعايت مقررات اسالمي، تئونات حفظ :دانشجویان برای مهم تذکرهای سایر 

 نمره پایانی: روش ارزشیابی دانشجو و درصد سهم آن در

 10حضور ف ال در كالس:         %

  30امتحان میان ترم:              % 

 20تكالیف كالسي:                 % 

  30امتحان پايان ترم:             %  

 منابع درس

 برونر، سودارث ، مراقبت های عمومی از بیمار بعد از عمل جراحی، پروانه بیشه بان -1 .1
 آخرین ویرایش ، گلچینی احسان، اصول مراقبت از بیمار دراتاق بهبودی انتشارات جامعه نگر. ساداتی لیال -2 .1

2.  

 آخرین چاپنقیبی، خسرو و همکاران. اصول بیهوشی و مراقبت های ویژه ، بهداشت و درمان اصفهان.  -3 .3

 نگر .تهران. چاپ دومقارداشی،فاطمه.اکبرزاده،رویا. اصول مراقبت های ویژه در اتاق بهبودی .نشرجامعه  -4 .4

5.  

 

6. 5- Berry & Kohn's Operating Room Technique, Publisher Mosby, ISBN 0323019803. 
7.  Surgical Technology for the Surgical Technologist, Publisher Delmar Learning, ISBN 0766806626 

8. 6-  Basic of Anesthesia. Robert K Stoelting .Ronald Miller. latest ed 
9.  7 . Nurse Anesthesia Nagelhout J. & et al. 



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

9 .    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  

119- Anesthesia.miller . latest ed 

1210- Respiratory care equipment. latest ed. 

13- 11- Brunner , Lillian and Suddarth , Doris . Textbook of Medical – Surgical Nursing. Latest ed. 

 

 
 

 منابع برای مطالعه بیشتر: .1

 ات كتابخانه ايمطال  .1

 مطال ه در منابع اينترنتي .2

 

 


