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  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان
  دانشکده پیراپزشکی

  (Course Plan)طرح درس ترمی 
  بیهوشی و مراقبت هاي آن :نام درس 

  10-12یکشنبه ساعت :روز و ساعت برگزاري   95-96نیمسال اول تحصیلی   :طول دوره 
   2دانشکده پیراپزشکی کالس شماره :محل برگزاي   2:تعداد واحد 

  ندارد :پیش نیاز   سید یعقوب جعفري :مدرس 
  نظري :نوع واحد   کارشناسی اتاق عمل  3ترم : انرشته و مقطع تحصیلی فراگیر

  : منابع اصلی 
1-Basics of Anesthesia ,Robert ,stoelting Ronald D,miller ,Latested.  

2-Nurse Anesthesia ,Nagelhout , &etal ,Latested. 

3- Hand book of Nurse Anesthesia. Nagelhoutj&etalLatested. 

  1392تألیف میلر ،  پارادو تهران چاپ دوم انتشارات اندیشه رفیع  2011ابطحی و همکاران ، اصول بیهوشی ترجمه ،  -4
  1390 –ل انتشارات مرسل حمیدرضا ، مراقبت پس از بیهوشی ، کاشان چاپ او سیدي آرانی ، -5
  1391ر لمزیدي نسرین ، نکات برتر بیهوشی میلر ، چاپ اول انتشارات می -6

  شناخت کی اصول بیهوشی و بکارگیري وسایل بیهوشی اتاق عمل  :اهداف کلی
  :دانشجویان پس از طی دوره باید در راستاي هر هدف کلی به اهداف زیر دست یابند :اهداف اختصاصی 

 .بیهوشی و بی حسی را توضیح دهندمفهوم  -1

 .با اصول کلی بیهوشی و بی حسی آشنا شوند -2

 .با دستگاهها و وسایل مورد نیاز در بیهوشی و بی حسی آشنا شوند -3

 .در بیهوشی و بی حسی را توضیح دهند هاي روش -4

 .تفاوت بین بیهوشی عمومی و موضعی را بیان کنند -5

 .بیان نمایند نحوه مقابله با عوارض بیهوشی و بی حسی را -6

 .و اسکراب در حین بیهوشی را بدانند فرد سیارنقش  -7

 .آشنا باشند هواییبا روش هاي باز کردن راههاي  -8

 .روش هاي کنترل وسایل و تجهیزات بیهوشی و بی حسی را بدانند -9

  . ـ با وضعیت دادن بیمار در اتاق عمل و ریکاوري آشنا باشند10
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  :درس فهرست و محتوا و ترتیب ارائه 
  مدرس  عناوین   ساعت/ روز   تاریخ   ردیف

 ـ آشنایی با تاریخچه بیهوشی 1  یکشنبه   21/6/95  1

  تعاریف بیهوشی ، بیهوشی در جراحی و بی حسی  -2
  جعفري

12-10  
  آنستزي و وضعیت شغلی  -1  یکشنبه   28/6/95  2

  وسایل مورد نیاز در بیهوشی و بی حسی  -2
  جعفري

12-10  
  یکشنبه   4/7/95  3

  جعفري  آشنایی با دستگاه و سیستم هاي بیهوشی 
12-10  

  بل از بیهوشی و بی حسی ویزیت روز ق -1  یکشنبه   11/7/95  4
  آزمایشات مورد براي بیهوشی  -2

  جعفري
12-10  

  یکشنبه   18/7/95  5
  جعفري  پریمیدیکاسیون داروهاي قبل از بیهوشی 

12-10  
  ) یاستنشاقی ، گوارش –داخل وریدي (انواع روشهاي بیهوشی  -1  یکشنبه   25/7/95  6

  مومی و بیهوشی ایده آل عمراحل بیهوشی  -2
  جعفري

12-10  
  یکشنبه   2/8/95  7

  جعفري  داروهاي مهم بیهوشی عمومی و مزایا و معایب آن 
12-10  

  شل کننده هاي عضالنی  -1  یکشنبه   9/8/95  8
  نان دپوالریزانپوالریزان و دداروهاي شل کننده عضالت  -2

  جعفري
12-10  

  انواع روش هاي بی حسی  -1  یکشنبه   16/8/95  9
  داروهاي مهم بی حسی و عوارض و مراقبت هاي آن -2

  جعفري
12-10  

  نقش فرد سیار و اسکراب حین بی هوشی  -1  یکشنبه   23/8/95  10
  امتحان میان ترم  -2

  جعفري
12-10  

  یکشنبه   30/8/95  11
  جعفري  روش هاي باز کردن راه هوائی 

12-10  
  یکشنبه   7/9/95  12

  جعفري  لوله گذاري داخل تراشه و در آوردن آن
12-10  

  یکشنبه   14/9/95  13
  جعفري  کنترل وسایل و تجهیزات بیهوشی و بی حسی 

12-10  
  مراقبت هاي حین بیهوشی  -1  یکشنبه   21/9/95  14

  ریکاروي  همراقبت هاي الزم هنگام انتقال بیمار ب -2
  مراقبت هاي الزم در ریکاوري-3

  جعفري
12-10  

  جعفري  وضعیت دادن بیمار در حاالت مختف مورد نیاز   یکشنبه   28/9/95  15
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12-10  
  مرور مجدد کلیه مباحث مطرح شده  -1  یکشنبه   5/10/95  16

  برگزاري امتحان عملی در پراتیک -2
  جعفري

12-10  
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  :روش تدریس 
  فیلم هاي آموزشی ، پرسش و پاسخ ، آموزش روي مانکن و دستگاهها  سخنرانی ، استفاده از پاورپوینت ،

  :سیاست ها و قوانین کالس 
  رعایت مقررات آموزشی دانشکده  -1
  کالسدر رعایت نظم و حضور بموقع  -2
  در حالت خاموش نگه داشتن تلفن همراه  -3
  حفظ شئونات اسالمی ، دانشجوئی و رعایت مقررات انضباطی -4

  :وظایف و تکالیف دانشجو 
  مطالعه مباحث قبل از کالس و شرکت فعال در بحث و پرسش و پاسخ -1
  ارائه بموقع تکالیف تعیین شده  -2

  :روش ارزشیابی 
  نمره  درصد 20: آزمون میان ترم  -1
  درصد نمره  60: آزمون پایان ترم  -2
  درصد نمره  10انجام تکالیف و شرکت فعال در کالس  -3
  درصد نمره 10امتحان شفاهی و آزمون در پراتیک  -4

  :تاریخ امتحانات در طول ترم و پایان ترم 
  10-11ساعت                               23/8/95یکشنبه مورخه : امتحان میان ترم  -1
  11-12ساعت         5/10/95یکشنبه مورخه : امتحان شفاهی و آزمون در پراتیک  -2
   10-12ساعت                                25/10/95شنبه مورخه : امتحان پایان ترم  -3

  :مورد استفاده  بیشتر ومنابع براي مطالعه 
  1386 –سخن گستر مشهد  : انتشاراتچاپ اول ،   آژیر ، آرمان ، بیهوشی انتخاب اول ، -1
  1387اندیشه رفیع ،  : انتشارات  اصول بیهوشی میلر ، ترجمه ، چاپ دوم ، حسنی ، ولی اهللا و همکاران ، -2
  1395 –آرتین طب  : ، ترجمه ، چاب اول انتشارات 2015جلدي  27گروه مترجمین ، بیهوشی میلر  -3
  .یاز در کالس درس معرفی می گرددسایر موارد در کالس بر حسب مورد و ن -4
  
  
  


