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 بنام خدا

 کرمانشاه يدانشگاه علوم پزشک

 پيراپزشکيدانشکده 

 Lessen Plan طرح درس 

  

                                                                            1 يهوشيروش ب :عنوان درس  

  سومترم  يوسته هوشبريپ يان کارشناسيدانشجو :مخاطبان

                                                         نظریواحد 2  :تعداد و نوع واحد  

 اصول بيهوشي  :ازيش نيدرس  پ

                                         95-96 يليمسال اول سال تحصين :زمان ارائه درس  

 14-16ساعت   چهارشنبه ها:ساعت مشاوره 

 ابراهيم عزتي : مدرسان/ مدرس 

 

 :درس يهدف کل
اي، آماده سازي بيمار،  حسي ناحيه فراگيري اصول و روشهاي بيهوشي عمومي وبي

هاي مختلف بدن، عوارض در بيهوشي،  مراقبت از بيمار در مراحل قبل،  پايش سيستم

 .اي حسي ناحيه حين و بعد از بيهوشي عمومي و بي
 

 

   :جلسات  ياهداف کل

 (1)مار يش بيپا يزات و روش هايدانشجويان با تجه ييآشنا -1

 (2)مار يش بيپا يزات و روش هايدانشجويان با تجه ييآشنا -2

 (3)مار يش بيپا يزات و روش هايدانشجويان با تجه ييآشنا -3

 وضعيت قرارگيري بيمار حين بيهوشي و خطراتآشنايي دانشجويان با  -4

 (1) يشن دهيبا پوز  همراه

وضعيت قرارگيري بيمار حين بيهوشي و خطرات آشنايي دانشجويان با  -5

 (2) يشن دهيبا پوز  همراه

 (1)با اصول مايع درماني حوالي عمل  انيدانشجو ييآشنا -6

 (2)آشنايي دانشجويان با اصول مايع درماني حوالي عمل  -7

  (1)عمل  يون  خون حواليو ترانسفوز يخون يبا خون و فرآوره ها ييآشنا -8

 (2)عمل  يون  خون حواليو ترانسفوز يخون يآشنايي با خون و فرآوره ها -9

 يهوشيب ياصول القاء و نگهداران با يدانشجو ييآشنا -11

 (1)بيماران  هوش آوري اصول آشنايي دانشجويان با -11
 (2)بيماران  هوش آوري اصول آشنايي دانشجويان با  -12

توجهات و تمهيدات الزم در مراقبت حوالي بيهوشي ان با يدانشجو ييآشنا -13

 (1)عمومي 

آشنايي دانشجويان با توجهات و تمهيدات الزم در مراقبت حوالي بيهوشي  -14

 (2)عمومي 

آشنايي دانشجويان با توجهات و تمهيدات الزم در مراقبت حوالي بي حسي  -15

 (1)ناحيه ايي 

جويان با توجهات و تمهيدات الزم در مراقبت حوالي بي حسي  آشنايي دانش -16

 (2)موضعي
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 :هر جلسه يک اهداف کليبه تفک يژه رفتارياهداف و

 جلسه اول
 (1)مار يش بيپا يزات و روش هايدانشجويان با تجه ييآشنا: يهدف کل

 :ژه ياهداف و

 ان دانشجو قادر باشديدرپا
 

 .ماران را شرح دهدينگ بيتوريمان يطراح -1-1

 .با استانداردهاي پايه مونيتورينگ در زمان بيهوشي آشنا شود -1-2

نحوه پايش سيستم هاي مختلف بدن را با استفاده از حواس خود  -1-3

 .و اعضاي مدد جو و بدون نياز به وسيله شرح دهد

 .وگرام را شرح دهدينحوه استفاده از دستگاه الکتروکارد -1-4

را  يو عمل جراح يهوشيل به هنگام بخطرناک محتم يها يتميآر -1-5

 .کند ييشناسا

( ير تهاجميو غ يتهاجم)فشار خون  يسنجش ها يبا انواع روش ها -1-6

 .آشنا باشد

  

 جلسه دوم
 (2)مار يش بيپا يزات و روش هايدانشجويان با تجه ييآشنا: يهدف کل

 :ژهياهداف و

 ان دانشجو قادر باشديدرپا

پالس اکسيمتري را توضيح نحوه پايش بيمار با استفاده از  -2-1

 .دهد

 .نحوه پايش بيمار با استفاده از کاپنوگرافي را توضيح دهد -2-2

علل احتمالي افزايش يا کاهش دي اکسيدکربن بازدمي را شرح  -2-3

 .دهد

 .چگونگي ماينتورينگ دماي بدن را شرح دهد -2-4

 .ست کنديرا ل يهوشيب يبدن ط يعلل و عوارض کاهش دما -2-5

 .مرکزي را شرح دهد نحوه اندازه گيري فشار وريد -2-6

 .را ذکر کند فشار وريد مرکزيش و کاهش يافزا شايع علل -2-7

 

 جلسه سوم
 (3)مار يش بيپا يزات و روش هايدانشجويان با تجه ييآشنا: يهدف کل

 :ژهياهداف و

 باشدان دانشجو قادر يدر پا

نحوه مونيتورينگ غلظت هاي دمي و بازدمي هوشبرهاي استنشاقي  -3-1

 .را شرح دهد

 شريان ريوي و کاربرد آن آشنا شود با کاتتر -3-2

تاثيرات اختالالت قلبي، عروقي و ريوي بر فشار وريد مرکزي و  -3-3

 .فشار انسدادي شريان ريوي را بداند

 .شرح دهد را ياکوکارديوگراف -3-4

را  ين عمل از راه مريح يوگرافيد اکوکارديمورد فوا 5حداقل  -3-5

 .نام ببرد

 . آنها را شرح دهد ينيانواع داپلر و کابرد بال -3-6

 را شرح دهد مغز يکيت الکتريش فعاليپانحوه  -3-7

 .با پتانسيل هاي برانگيختگي سوماتوسنسوريآشنا شود -3-8

شرح  bisنحوه تعييين عمق بيهوشي را با استفاده از ايندکس  -3-9

 .دهد
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 جلسه چهارم
وضعيت قرارگيري بيمار حين بيهوشي و خطرات آشنايي دانشجويان با : يهدف کل

 (1) يشن دهيبا پوز  همراه

 :ژهياهداف و

 ان دانشجو قادر باشديدر پا

مهمترين  مواردي  که قبل از هر پوزيشن دهي الزم است رعايت  -4-1

 .شود را نام ببرد

چرايي اهميت  انتخاب پوزيش مناسب جهت بيماران بيهوش را  -4-2

 .توضيح دهد

 .پوزيشن هاي شايع مورد استفاده در اعمال جراحي را ليست کند -4-3

مرتبط با پوزيشن سوپاين و تمهيدات بکار رفته جهت  عوارض -4-4

 .جلوگيري از اين عوارض را نام ببرد

ترندلنبرگ / تاثيرات هموديناميک مرتبط با  پوزيشن ترندلنبرگ -4-5

 .معکوس را  در يک فرد بيهوش با يک فرد هوشيار مقايسه کند

 را (lawn chair and  frog leg)هر يک زير مجموعه هاي پوزيش سوپاين -4-6

 .و کابردهاي باليني اين دو را ذکر کند توضيح دهد

 جلسه پنجم
وضعيت قرارگيري بيمار حين بيهوشي و خطرات آشنايي دانشجويان با : يهدف کل

 (2)با پوزيشن دهي  همراه

 :ژهياهداف و

 .ان دانشجو قادر باشديدر پا

کاربرد، عوارض و مشکالت  مرتبط با پوزيشن ليتوتومي و  -5-1

 .جهت جلوگيري از اين عوارض را نام ببردتمهيدات الزم 

کاربرد، عوارض و مشکالت  مرتبط با پوزيشن لترال دکوبيتوس و  -5-2

 .تمهيدات الزم جهت جلوگيري از اين عوارض را نام ببرد

کاربرد، عوارض و مشکالت  مرتبط با پوزيشن پرون و تمهيدات  -5-3

 .الزم جهت جلوگيري از اين عوارض را نام ببرد

ض و مشکالت  مرتبط با پوزيشن نشسته و تمهيدات کاربرد، عوار -5-4

 .الزم جهت جلوگيري از اين عوارض را نام ببرد

صدمات عصبي ناشي از انواع پوزيشن ها را ذکر کند و توصيه  -5-5

 .هايي براي جلوگيري از آن ارائه دهد

 

 جلسه ششم
 آشنايي دانشجويان با اصول مايع درماني حوالي عمل : يهدف کل

 :ژهياهداف و

 ان دانشجو قادر باشدير پاد

را توضيح  مايع درمانيمفاهيم و اصطالحات الزم در مورد آب و  -6-1

 .دهد

 .را تشخيص دهد در بيمارانختالالت آب  -6-2

 .را طبقه بندي نمايد دربيماراناختالالت آب  -6-3

 .ها را مفصالً توضيح دهد در بيمارانعوارض اختالالت آب  -6-4

 .عالئم باليني اختالالت آب را شرح دهد -6-5

 

 جلسه هفتم
 آشنايي دانشجويان با اصول مايع درماني حوالي عمل : هدف کلي

 :اهداف ويژه

 در پايان دانشجو قادر باشد

 .نواع مختلف سرم را بيان نمايدا -7-1

 .مشخصات سرم ها را بنويسد -7-2
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 .سرم ها از نظر ، ميزان الکتروليت ها مقايسه نمايد. -7-3

 .جهت درمان سرم مناسب را انتخاب کند -7-4

 درماني جهت بيماران مختلف را انجام دهدمايع  -7-5

 . مايع درماني در بيماران جراحي را محاسبه نمايد -7-6

 .عمل جراحي را انجام دهد تختبيماران جهت  مايع درماني -7-7

 

 جلسه هشتم
عمل  يون  خون حواليو ترانسفوز يخون يآشنايي با خون و فرآوره ها: يهدف کل

(1) 

 :ژهياهداف و

 باشدان دانشجو قادر يدر پا

 .داجزاء تشكيل دهنده خون را نام ببر -8-1

 .ببردانواع فراورده هاي خوني را نام  -8-2

 .کندانواع گروههاي خوني را ليست  -8-3

8-4- WB  کندرا تعريف. 

8-5- P.C  کندرا تعريف. 

8-6- F.F.P  کندرا تعريف. 

 .کندآلبومين را تعريف  -8-7

 کندفاكتورهاي انعقادي جداشده از خون را ليست  -8-8

  .کندموارد استفاده از هر كدام از فراورده هاي باال را ليست  -8-9

 جلسه نهم
عمل  يون  خون حواليو ترانسفوز يخون يآشنايي با خون و فرآوره ها: يهدف کل

(2) 

 :ژهياهداف و

 ان دانشجو قادر باشديدر پا

 .هنگام فراورده هاي زير را بنويسد مراقبت هاي الزم در -9-1

 .بنويسدست و لوازم الزم براي استفاده از هر نوع فراورده را  -9-2

 .بنويسددو دسته از عوارض عمده ي تزريق خون را  -9-3

اقدامات الزم جهت پيشگيري از عوارض آن را قبل از تزريق ليست  -9-4

 .کند

 .را نام برد اقدامات الزم در حين تزريق خون -9-5

 .مشخص كندعوارض تزريق خون را  -9-6

 ذکر کندرا  انتقال خون گام بروز عوارضاقدامات الزم در هن- -9-7

 كراس مچ را توضيح دهيد؟ -9-8

 .دهيپوكسي بعد از تزريق خون بيش از حد را توضيح ده -9-9

 

 جلسه دهم
 يهوشيب ياصول القاء و نگهدارآشنايي دانشجويان با : يهدف کل

 :ژهياهداف و

 ان دانشجو قادر باشديدر پا

 .را نام ببرد يديبه روش ور يهوشيب يالقامراحل  -11-1

 Rapid sequence)عيسر يبا توال يهوشيب يالقامراحل  -11-2

Induction)نام ببرد. 

به صورت مرحله به مرحله  يهوشيب ياستشاق يالقانحوه  -11-3

 .ح دهديتوض

نحوه استفاده  و ياستشاق در  اينداکشن عيشا هوشبرهاي -11-4

 .از آنها را جهت القاي بيهوشي توضيح دهد

 .ح دهديرا توض يبه شکل استنشاق يهوشيب ينحوه نگهدار -11-5
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 .ح دهديرا توض يديبه شکل ور يهوشيب ينحوه نگهدار -11-6

 جلسه يازدهم
 (1)بيماران  هوش آوري اصول آشنايي دانشجويان با : هدف کلي

 :اهداف ويژه

 .در پايان دانشجو قادر باشد

الزم با تيم جراحي جهت ختم عمل و پايان  يهماهنگي ها -11-1

 ..بيهوشي را توضيح دهد

آمادگي هاي الزم جهت خارج نمودن بيمار از بيهوشي را  -11-2

 .ذکر کند

ونتيالتور ماشين بيهوشي را ذکر  از بيمار جداكردن مراحل -11-3

 .کند

بيمار در پايان عمل را ذکر  گرداندن تنفس باز مراحل -11-4

 .کند

 .كردن بيماران در پايان عمل را ذکر کند ساكشن روشهاي -11-5

 .آنها را توضيح دهدمحاسبه آنها  روش و ريورس داروهاي -11-6

 .را بداند يعضالن كننده شل داروهاي ريورس زمان -11-7
 

 جلسه دوازدهم
 (2)بيماران  هوش آوري اصول آشنايي دانشجويان با : هدف کلي

 :اهداف ويژه

 .در پايان دانشجو قادر باشد

 .ح دهديرا توض بيماران كردن اكستوبه زمان -12-1

 .ح دهديرا توض بيماران كردن اكستوبه يمشكالت احتمال -12-2

 .ح دهديرا توض با مقابله نحوه و الرنگواسپاسم عالئم -12-3

 .ح دهديرا توض كردن اكستوبه از بعد تنفسي مشكالت -12-4

  ريكاوري به بيماراز تخت عمل  انتقال جهت الزم شرايط -12-5

 .را ذکر کند

 زدهميجلسه س
آشنايي دانشجويان با توجهات و تمهيدات الزم در مراقبت : هدف کلي: هدف کلي

 (1)بيهوشي عمومي حوالي 

 :اهداف ويژه

 .در پايان دانشجو قادر باشد

 کند ييرا شناسا  يکيزينه فيژه در معايو يعرصه ها -13-1

 گردد يمار مطرح ميعمل که قبل از عمل با ب يحوادث حوال -13-2

را ذکر  يه شده قبل از عمل جراحيتوص يصيتشخ يتست ها -13-3

 کند

مشاوره الزم به بيماران را در خصوص قطع يا مصرف  -13-4

داروهاي شخصي شان را قبل از جراحي و بيهوشي به آنها ارائه 

 .کند

 جلسه چهاردهم
آشنايي دانشجويان با توجهات و تمهيدات الزم در مراقبت حوالي بيهوشي : هدف کلي

 (2)عمومي 

 :اهداف ويژه

 .در پايان دانشجو قادر باشد

 .ون قبل از عمل راشرح دهنديکاسياهداف پر مد -14-1

ون را بشناسند وعوارض آنها را يکاسيپر مد يداروها -14-2

 .ح دهنديتوض

ماران را داشته يب ييراه هوا يابيمناسب در ارز ييتوانا -14-3

 .باشد
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مالحظات مرتبط با مدت زمان ناشتا بودن قبل از عمل را  -14-4

 .ذکر کند

 جلسه پانزدهم
آشنايي دانشجويان با توجهات و تمهيدات الزم در مراقبت حوالي بي حسي  : هدف کلي

 (1)موضعي

 :اهداف ويژه

 .در پايان دانشجو قادر باشد

 .دهد حرا شر ييمنطقه ا يحس يمحل ب ينحوه آماده ساز -15-1

را  ييمنطقه ا يحس يزات مورد استفاده در بيل و تجهيوسا -15-2

 .ذکر کند

مراقبت هاي پرستاري قبل، حين و بعد از بي حسي منطقه  -15-3

 . ايي را ذکر کند

 جلسه شانزدهم
با توجهات و تمهيدات الزم در مراقبت حوالي بي حسي  آشنايي دانشجويان : هدف کلي

 (2)موضعي

 :اهداف ويژه

 .در پايان دانشجو قادر باشد

 .نحوه آماده سازي محل بي حسي  موضعي را شرح دهد -16-1

وسايل و تجهيزات مورد استفاده در بي حسي  موضعي را  -16-2

 .ذکر کند

مراقبت هاي پرستاري قبل، حين و بعد از بي حسي  موضعي  -16-3

 .ذکر کندرا 

 

 (توان استفاده کرد يز ميموجود ن ين ترجمه هاياز آخر:) منابع

 

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

2- Anesthesia and Co‐  Exisiting disease. Robert K.Stoelting& et al Latest ed. 

3-Nurse Anesthesia.Nagelhout J. & et al Latest ed. 

4-Handbook of Nurse Anesthesia.Nagelhout J. & et al Latest ed 

5- medical – surgical nursing. 2012 
 : سيدرت روش

  يپرسش و پاسخ ، بحث گروه.  يسخنران

 : يکمک آموزش يرسانه ها

 دئوپروژکتوريت برد، وينترنت، تخته وايوتر و ايکامپ

 يابيسنجش و ارزش

 ساعت خيتار نمره آزمونروش  آزمون

درصد  15 چهار گزينه اي  کوئيز

 نمره کل

12/8/95 14 

درصد  25 چهار گزينه اي  آزمون ميان دوره

 نمره کل

17/9/95 14:31-14 

درصد  51 چهار گزينه اي آزمون پايان ترم

 نمره کل

29/11/95 11:31- 8:31  

درصد  11 - فعاليتهاي آموزشي

 نمره کل

  

 

 :وانتظارات از دانشجومقررات درس 

ت يت درس و تنوع منابع و توجه به محدوديرودکه با توجه به اهميان محترم انتظار مياز دانشجو  

 . . ديير توجه فرمايبه نکات ز ين واحد درسيجهت هر چه بهتر برگزار شدن ا يزمان

 ق در کالس يحضور منظم و دق – 1  

  يو بحث گروه يداخل کالس يتهايشرکت در فعال – 2

 شده  يرجوع به منابع معرف – 3

  يجلسه بعد يمطرح کردن سواالت جلسه قبل در ابتدا – 4

 همراه  يخاموش کردن تلفن ها -5

 ل خواهد شديآموزش تشک يبا هماهنگ ي، کالس جبرانيل کالس به هر علتيدر صورت عدم تشک-6
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 1روش بيهوشی  درس يجدول زمانبند
 5کالس  16-18ساعت  چهارشنبه ها: ساعت جلسه روز و

ه
س
ل
ج

 

 مدرس موضوع هر جلسه تاريخ

1 
24/6/

55 

آشنايي دانشجويان با تجهيزات و روش هاي پايش بيمار 

(1) 

ابراهيم 

 عزتي

2 
31/6/

55 

آشنايي دانشجويان با تجهيزات و روش هاي پايش بيمار 

(2) 

ابراهيم 

 عزتي

3 7/7/55 
روش هاي پايش بيمار آشنايي دانشجويان با تجهيزات و 

(3) 
ابراهيم 

 عزتي

4 
14/7/

55 

وضعيت قرارگيري بيمار حين آشنايي دانشجويان با 

 (1)با پوزيشن دهي   بيهوشي و خطرات همراه

ابراهيم 

 عزتي

5 
28/7/

55 

وضعيت قرارگيري بيمار حين آشنايي دانشجويان با 

 (2)با پوزيشن دهي   بيهوشي و خطرات همراه
ابراهيم 

 عزتي

6 5/8/55 
آشنايي دانشجويان با اصول مايع درماني حوالي عمل 

(1) 

ابراهيم 

 عزتي

7 
12/8/

55 

آشنايي دانشجويان با اصول مايع درماني حوالي عمل 

(2) 

ابراهيم 

 عزتي

8 
15/8/

55 

آشنايي با خون و فرآوره هاي خوني و ترانسفوزيون  

 (1)خون حوالي عمل 
ابراهيم 

 عزتي

9 
26/8/

55 

خون و فرآوره هاي خوني و ترانسفوزيون   آشنايي با

 (2)خون حوالي عمل 

ابراهيم 

 عزتي

 اصول القاء و نگهداري بيهوشيآشنايي دانشجويان با  3/5/55 11
ابراهيم 

 عزتي

11 
11/5/

55 
 (1)بيماران  هوش آوري اصول آشنايي دانشجويان با 

ابراهيم 

 عزتي

12 
17/5/

55 
 (2)بيماران  هوش آوري اصول آشنايي دانشجويان با 

ابراهيم 

 عزتي

13 
24/11/

55 

آشنايي دانشجويان با توجهات و تمهيدات الزم در 

 (1)مراقبت حوالي بيهوشي عمومي 

ابراهيم 

 عزتي

14 
81/11/

55 

آشنايي دانشجويان با توجهات و تمهيدات الزم در 

 (2)مراقبت حوالي بيهوشي عمومي 
ابراهيم 

 عزتي

15 
8/11/

55 

دانشجويان با توجهات و تمهيدات الزم در آشنايي 

 (1)مراقبت حوالي بي حسي  موضعي

ابراهيم 

 عزتي

16 
15/11/

55 

آشنايي دانشجويان با توجهات و تمهيدات الزم در 

 (2)مراقبت حوالي بي حسي  موضعي
ابراهيم 

 عزتي

 


