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  :ف کلیاهدا

  گزارش احتمالی پس از عمل جراحی فراگیري اصول کلی کار و اداره بخش مراقبت هاي  پس از بیهوشی و مراقبت ، پایش و

  :دانشجویان پس از طی دوره باید در راستاي هر هدف کلی، به اهداف رفتاري زیر دست یابند: اهداف اختصاصی
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  فهرست محتوا و ترتیب ارائه درس
  

  

  مدرس  عناوین ساعت ردیف

1 12-10  
 مشخصات کارکنان اتاق بهبودي را  ، استانداردهاي اتاق بهبودي ،چگونگی طراحی اتاق بهبودي  ،تاریخچه ریکاوري  

  جهیزات و وسایل اتاق بهبودي ت
  خانم بخشا

2 12-10  

ـاي قرارگیـري    ، روش هاي بازنگـه داشـتن راه هـوایی    ،مراقبت عمومی بالفاصله پس از عمل  ـار   انـواع وضـعبت ه در  بیم

ـا  ،ر روش هاي بررسی سطح هوشیاري بیمار ،یکاوري ر ـاي معمـول از زخـم      ،وش کنترل آب والکترولیت ه و  مراقبـت ه

 پس از عمل اصول ترخیص از واحد مراقبت هاي درن ، 

  

  خانم بخشا

3 12-10  

 ، هوایی اهمیت اداره راه ،   اصول مکانیکی تهویه  ، مجاري تنفسی فوقانی وتحتانی و فیزیو لوژي  آناتومی 

  ابزارهاي  باز کردن راه هوایی،  مانورهاي سه گانه حفظ را هوایی

 

 خانم بخشا

4 12-10  

راه درمان و مانورهاي باز کردن راه ،  شایعترین علت انسداد راه هوایی،  علت هاي انسداد راه هوایی  فوقانی 

و راه کارهاي رفع بلوك عصبی درمان  ،علت باقیماندن بلوك عصبی عضالنی ،هوایی افتادن زبان پشت حل

  الرنگواسپاسم ، علت و راه هاي درمان ،عضالنی

 

 خانم بخشا

5 12-10  

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

 

 خانم بخشا

6 12-10  

باط با شانت ریوي و هیپوکسمی  در ارت ، هیپوکسمی در ریکاوري و علت هاي آن، هیپوکسی وهیپوکسمی 

هیپوکسمی انتشاري آن  ،به علت هاي  وهیپوکسمی در ارتباط با هیپوونتیالسیون پس از عمل ،  داخل قلبی 

هیپوکسمی ناشی از کاهش ظرفیت انتشاري و و  هیپوکسمی ناشی از افزایش اختالط وریدي ، و درمان آن

  و درمان آن ها بیماري هاي ریوي

 

 خانم بخشا

7 12-10  

تغییرات فیزیولوژیک ،آسیب هاي ریوي مرتبط با انتقال خون  ، م ریوي و علت و عوامل ایجاد کننده آن اد

  هیپوکسی بربدن

  

 خانم بخشا

8 12-10  

 عوامل موثردراکسیژن تراپی،  هاي تجویز اکسیژن را نام برده ومعایب ومزایاي هر یک ،روش اکسیژن درمانی 

 تراپیتوجهات بالینی اکسیژن  و  عوارض، 

  

 خانم بخشا

9 12-10  

، عوامل موثر برپاسخ به  طبقه بندي انواع درد د، پاتوفیزیولوژي در، واکنش هاي بدن نسبت به درد ، درد  

 روش هاي تسکین درد ، معیارهاي بررسی درددرد ، 

  

 خانم بخشا

10 12-10  

ـاران مسـتعد      ، اغعوامل خطر ساز براي ایجاد تهوع و استفر، مکانیزم علت تهوع و استفراغ  اقدامات پیشـگیرانه در برابـر بیم
 داروهاي ضد استفراغ  و توضیح  دسته بندي  تهوع و استفراغ

  

 خانم بخشا

11 12-10  

ـاوري و عوامـل     ، روشهاي کنترل تحریک پـذیري و بـی قـراري   ، علت تحریک پذیري و بی قراري بیمار  ـار در ریک لـرز بیم
 و درمان آن  تاثیر گذار 

  

 اخانم بخش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



12 12-10  
ـان     ، همودینامیک  هاي انواع مانیتورینگ، ناپایداري همودینامیک   ـاز و درم  ، هیپرتانسیون سیسـتمیک ، عوامـل خـط س

 گذار  و درمان ثیرهیپوتانسون و عوامل تا
  

 خانم بخشا

13 12-10  
 درمانی مقابله با شوك مراقبت و  راههاي،  شوك هاي  نشانگر  و  عالئم، شوك 

  

 اخانم بخش

14 12-10  

ـاثیر    ،  تاکیکاردي ، عوامل تاثیر گذار و درمان ،  عوامل موثر بر بی نظمی قلبی ،  دس ریتمی قلبی  ـاردي ، عوامـل ت برادیک
 دیس ریتمی هاي بطنی ، عوامل تاثیر گذار و در مان ، فیبریالسون  ، عوامل تاثیر گذار و در مان،  گذار و در مان 

  

 خانم بخشا

15 12-10  
  ، تشخیص و درمان  عوامل خطر ساز دلیریم، م دلیری

  
 خانم بخشا

16 12-10  

 ماسک و بینی هاي کاتتر ، ماسک با رسانی اکسیژن هاي روش کاربرد ،  درمانی اکسیژن مختلف هاي روش

  ، اندیکاسیون ، کنتراندیکاسیون و عوارض هر روش اکسیژن رسانی ونچوري

 

 خانم بخشا

17 12-10   بیمار در ریکاوري تمسائل و مشکال و بیمار اطالعات گزارش و ثبت چگونگی ، رف در ریکاوري داروهاي موارد مص 
 

 خانم بخشا

  

  :روش تدریس 

  اسالید، فیلم و عکس، بحث گروهی،  استفاده از سخنرانی،

  :سیاست ها و قوانین کالس

  .حضور مرتب در کالس .1

 .جهت فراگیري مطالب مورد تدریس علمی خود درتقویت زیربناي  .2

  .استفاده از منابع علمی جدید 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 ردبرخو نحوه و مقررات

  .است برخوردار اهمیت از دانشجویان سایر با همکاري کالس، مباحث در فعال شرکت به موقع، حضور و نظم رعایت ضمناً .1

 .رنددا 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 -

  انجام تکالیف تعیین شده در بازه زمانی تعیین شده توسط مدرس

  انضباطی رعایت مقررات اسالمی، شئونات حفظ :دانشجویان براي مهم تذکرهاي سایر 

  :روش ارزشیابی دانشجو و درصد سهم آن در نمره پایانی

  10%    :     حضور فعال در کالس

   30:              % امتحان میان ترم

  20:                 % تکالیف کالسی

   30:             %  امتحان پایان ترم
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