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 کرمانشاه ي دانشگاه علوم پزشک

 يراپزشکيپ  دانشکده                                                                                                    

   Lessen Plan طرح درس

 

 سومدانشجويان کارشناسي پيوسته هوشبري ترم  

 1بيهوشي روش                      واحد نظري                                            3  

 14-16ساعت چهارشنبه ها سه شنبه و                                              98-99مسال اول سال تحصيلي ين 

 ابراهيم عزتي 

 

  ،یهوشیمختلف بدن، عوارض در ب  یها  ستمیس  شیپا  یروشها   مار،یب  یآماده ساز   ،یا   هیناح  یحسیو ب  یعموم  یهوشیب  یروش ها   یر یفراگ  :شرح درس:

جهت    ماریب  یآماده ساز   یدرس دانشجو با روش ها و نحوه    نیشرح درس: در ا  یها یناح  یحسیو ب  یعموم  یهوشیو بعد از ب یدر مراحل قبل، ط  ماریمراقبت از ب

در مراحل مختلف قبل،   ماریمختلف بدن و مراقبت از ب  یها  ستمیس  شیپا  یآشنا شده، چگونگ  یطیاعصاب مح  یو بلوکها   یا  هیناح  یحس  یب  ،یعموم  یهوشیب

.ردیگ  یرا فرا م  یا  هیناح  یحس یو ب  یعموم  یهوشیو بعد از ب  یط  

 .باشد می بیماران به  رسانی مطلوب خدمت جهت در هوشبری کاردانی مقطع آموختگان دانش توانمندسازی درس: يهدف کل 

    جلسات : ياهداف کل
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 مانيتورينگ بيماران را شرح دهد.  طراحي .1

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

 نحوه پايش سيستم هاي مختلف بدن را با استفاده از حواس خود و اعضاي مدد جو و بدون نياز به وسيله شرح دهد.  .3

 نحوه استفاده از دستگاه الکتروکارديوگرام را شرح دهد. .4

 آريتمي هاي خطرناک محتمل به هنگام بيهوشي و عمل جراحي را شناسايي کند. .5

 خون )تهاجمي و غير تهاجمي( آشنا باشد.  با انواع روش هاي سنجش هاي فشار .6

  

 نحوه پايش بيمار با استفاده از پالس اکسيمتري را توضيح دهد.  .1

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

 علل احتمالي افزايش يا کاهش دي اکسيدکربن بازدمي را شرح دهد.  .3

 چگونگي ماينتورينگ دماي بدن را شرح دهد.  .4

 علل و عوارض کاهش دماي بدن طي بيهوشي را ليست کند.  .5

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

 . علل شايع افزايش و کاهش فشار وريد مرکزي را ذکر کند .7

 نحوه مونيتورينگ غلظت هاي دمي و بازدمي هوشبرهاي استنشاقي را شرح دهد.  .1

 با کاتتر شريان ريوي و کاربرد آن آشنا شود  .2

 شار وريد مرکزي و فشار انسدادي شريان ريوي را بداند. تاثيرات اختالالت قلبي، عروقي و ريوي بر ف .3

 شرح دهد. را اکوکارديوگرافي .4

 مورد فوايد اکوکارديوگرافي حين عمل از راه مري را نام ببرد. 5حداقل  .5

 انواع داپلر و کابرد باليني آنها را شرح دهد.   .6

 نحوه پايش فعاليت الکتريکي مغز را شرح دهد  .7

 برانگيختگي سوماتوسنسوريآشنا شود.با پتانسيل هاي   .8

 شرح دهد.  bisنحوه تعييين عمق بيهوشي را با استفاده از ايندکس  .9

  یهوشیمار قبل از بیت بیزیو و یابیارز یبا چگونگ ییآشنا:يهدف کل

 ن دوره قادر خواهند بود:یان ایان در پایدانشجو: ياهداف اختصاص
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 ذکر کند. قبل از عمل یابیابعاد مهم ارز (1

 شرح دهد کایامر یهوشیبرنامه انجمن متخصصان برا  بر اساس ( ی)جراحیهوشیت قبل از بیزیو (2

 ان کنند. یاهداف آن را ب (3

 و نکات مهم آن آشنا شود یهوشیبا نحوه گرفتن شرح حال ب (4

 کند ییرا شناسا  یکیزینه فیژه در معایو یعرصه ها (5

 گردد یمار مطرح میعمل که قبل از عمل با ب یحوادث حوال . (6

   ان کنندیرا ب یکیزینه فینکات مهم معا (7

 ونیکاسیپر مد یماران و داروهایدر ب ییراه هوا یابیو ارز یهوشیسک بین رییتع نحوهان با یدانشجو یآشنائ :يهدف کل
 قادر خواهند بود:ن دوره یان ایان در پایدانشجو: ياهداف اختصاص

 ان کندیب (ASA)کا یامر یهوشین بیانجمن متخصص بر اساس ماران یب یکیزیت فیوضع (1

 ف کنند.یتوص یسک قلبیماران را از نظر ریب یکینیکل یابیارز (2

 بعد از عمل را بشناسند.  یتنفس یینارسا یسک فاکتورهایر (3

 ون قبل از عمل راشرح دهند.یکاسیاهداف پر مد (4

 ح دهند.یون را بشناسند وعوارض آنها را توضیکاسیپر مد یداروها (5

 ماران را داشته باشد.یب ییراه هوا یابیمناسب در ارز ییتوانا (6

 درخواست مشاوره   یون هایکاسیقبل از عمل و اند یکیو کلن یشگاهیآزما یتست هابا ان یدانشجو یآشنائ :يهدف کل
 ن دوره قادر خواهند بود:یان ایان در پایدانشجو: ياهداف اختصاص

 ماران بداندیب یشات الزم در قبل از عمل برایآزما (1

 ص را بداندیشات تشخیآزما یعیا طبیزان نرمال یم (2

 ماران بداندیالزم قبل از عمل را در مورد ب یولوژیا رادی یعکسبردار یتست ها (3

 ماران را بداند  یاز بیمورد ن یمشاوره ها (4

 ی هوشیمار  بر بیب یمصرف یر داروهایو تاث یهوشیالزم در مرحله قبل از ب یها یبا آمادگ ییآشنا :يهدف کل

 ن دوره قادر خواهند بود:یان ایان در پایدانشجو: ياهداف اختصاص
 به آنها ارائه کند یهوشیو ب یشان را قبل از جراح یشخص یا مصرف داروهایماران را در خصوص قطع یمشاوره الزم به ب (1

 ماران ذکر کندیماران را بیب قبل از عمل یپرستار یضرور یمراقبتها (2

 ف کنند.یت ان را تو صیان کنند واهمیمار را بیناشتا بودن ب یمدت زمان الزم برا (3
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 با آناتومی راه هوایی فوقانی آشنا شود.

 با اندیکاسیون ها و کنترا اندیکاسیثون های اداره راه هوایی با فشار مثبت آشنا شود 

 انجام این مانورها آشنا باشد.با مانورهای اداره راه هوایی در بیماران مصدوم و غیر مصدم و نحوه 

 با تجهیزات اداره راه هوایی با فشار مثبت شامل  انواع ماسک ها و ایروی ها  و نحوه گذاشتن آنها آشنا شود.

 داشتن راه هوایی انتخاب کند.فراگیر قادر باشد بر اساس شواهد کلینیکی و پاراکلینیکی، نوع و سایز مناسب ایروی را جهت باز نگه

 دهد درصد صحت توضیح96با  را درست گیری اسکم نحوه

 علل ماسک گیری سخت را ذکر کند و راهکاری برای بهبود ماسک گیری ارائه کند.

 مخاطرات و فواید انواع ماسک ها و ایروی ها را با هم مقایسه کند.

 را بداند ها یرویمثبت شامل ماسک ، انواع اروش استفاده و انجام صحیح استفاده از وسایل اداره ره هوایی 

  های ونتیالسیون خوب و بد را با توجه به وضعیت بالینی بیمار  بهنگام تهویه با فشار مثبت با صحت کامل تشخیص دهدنشانه

 د با عوارض اداره راه هوایی با فشار مثبت آشنا شو

 روش های جایگزین ماسک گیری را نام ببرد 

:

 راه هوایی مشکل را تعریف نماید

 نحوه ارزیابی و معیارهای مربوط به راه هوایی مشکل را ذکر نماید.

 

:

 .مراحل آمادگی جهت لوله گذاری را توضیح دهد

 .نحوه لوله گذاری تراشه را با دقت یاد بگیرد

 کاربرد آنرا یاد بگیردمرتبط با تهویه راه هوایی  را بشناسد و نحوه جدید الرینجیال ماسک و سایر وسایل 

 

 مهمترین  مواردی  که قبل از هر پوزیشن دهی الزم است رعایت شود را نام ببرد.

 انتخاب پوزیش مناسب جهت بیماران بیهوش را توضیح دهد.چرایی اهمیت  

 پوزیشن های شایع مورد استفاده در اعمال جراحی را لیست کند.

 عوارض مرتبط با پوزیشن سوپاین و تمهیدات بکار رفته جهت جلوگیری از این عوارض را نام ببرد.

 س را  در یک فرد بیهوش با یک فرد هوشیار مقایسه کند.تاثیرات همودینامیک مرتبط با  پوزیشن ترندلنبرگ/ ترندلنبرگ معکو

 را توضیح دهد و کابردهای بالینی این دو را ذکر کند. (lawn chair and  frog legهر یک زیر مجموعه های پوزیش سوپاین)

 

 کاربرد، عوارض و مشکالت  مرتبط با پوزیشن لیتوتومی و تمهیدات الزم جهت جلوگیری از این عوارض را نام ببرد. .1

 نام ببرد. کاربرد، عوارض و مشکالت  مرتبط با پوزیشن لترال دکوبیتوس و تمهیدات الزم جهت جلوگیری از این عوارض را .2
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 کاربرد، عوارض و مشکالت  مرتبط با پوزیشن پرون و تمهیدات الزم جهت جلوگیری از این عوارض را نام ببرد. .3

 کاربرد، عوارض و مشکالت  مرتبط با پوزیشن نشسته و تمهیدات الزم جهت جلوگیری از این عوارض را نام ببرد. .4

 توصیه هایی برای جلوگیری از آن ارائه دهد.صدمات عصبی ناشی از انواع پوزیشن ها را ذکر کند و  .5

 مراحل القای بیهوشی به روش وریدی را نام ببرد. .6

 نام ببرد.(Rapid sequence Induction)مراحل القای بیهوشی با توالی سریع .7

 نحوه القای استشاقی بیهوشی به صورت مرحله به مرحله توضیح دهد. .8

 نحوه استفاده از آنها را جهت القای بیهوشی توضیح دهد. هوشبرهای شایع در  اینداکشن استشاقی و .9

 نحوه نگهداری بیهوشی به شکل استنشاقی را توضیح دهد. .10

 وضیح دهد.نحوه نگهداری بیهوشی به شکل وریدی را ت .11

 هماهنگی های الزم با تیم جراحی جهت ختم عمل و پایان بیهوشی را توضیح دهد.. .12

 آمادگی های الزم جهت خارج نمودن بیمار از بیهوشی را ذکر کند. .13

 ونتیالتور ماشین بیهوشی را ذکر کند. از بیمار جداکردن مراحل .14

 بیمار در پایان عمل را ذکر کند. گرداندن تنفس باز مراحل .15

 کردن بیماران در پایان عمل را ذکر کند. ساکشن روشهای .16

 محاسبه آنها آنها را توضیح دهد. روش و ریورس داروهای .17

 .کننده عضالنی را بداند شل داروهای ریورس زمان .18

 را توضیح دهد. بیماران کردن اکستوبه زمان .1

 را توضیح دهد. بیماران کردن اکستوبه مشکالت احتمالی .2

 را توضیح دهد. با مقابله نحوه و الرنگواسپاسم عالئم .3

 را توضیح دهد. کردن اکستوبه از بعد تنفسی مشکالت .4

 را ذکر کند.  ریکاوری به بیماراز تخت عمل  انتقال جهت الزم شرایط .5

 

 

شانزدهم  جلسه  

 هدف کلی: آشنایی دانشجویان با اصول مایع درمانی حوالی عمل

 :اهداف ویژه

 ر پایان دانشجو قادر باشد

 .درمانی را توضیح دهدمفاهیم و اصطالحات الزم در مورد آب و مایع  .1

 .ختالالت آب در بیماران را تشخیص دهد .2
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 .اختالالت آب دربیماران را طبقه بندی نماید .3

 .عوارض اختالالت آب در بیماران ها را مفصالً توضیح دهد .4

 .عالئم بالینی اختالالت آب را شرح دهد .5

 جلسه هفدهم

 عملهدف کلی: آشنایی دانشجویان با اصول مایع درمانی حوالی 

 اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد .1

 .انواع مختلف سرم را بیان نماید .2

 .مشخصات سرم ها را بنویسد .3

 .سرم ها از نظر ، میزان الکترولیت ها مقایسه نماید .4

 .جهت درمان سرم مناسب را انتخاب کند .5

یجدهمجلسه ه  

ست رفته بیمارهدف کلی: آشنایی دانشجویان با نحوه محاسبه و جایگزینی مایعات از د  

 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد

 .مایعات از دست رفته بیمار در بیماران جراحی محاسبه نماید .1

 با نحوه محاسبه مایعات در بیماران داری محدودیت در دریافت مایعات آشنا باشد. .2
 

 

 

 

 اجزاء تشکیل دهنده خون را نام ببرد. .1

 انواع فراورده های خونی را نام ببرد. .2

 انواع گروههای خونی را لیست کند. .3

4. WB .را تعریف کند 

5. P.C .را تعریف کند 

6. F.F.P .را تعریف کند 

 آلبومین را تعریف کند. .7

 ای انعقادی جداشده از خون را لیست کندفاکتوره .8

 موارد استفاده از هر کدام از فراورده های باال را لیست کند.  .9

 

 

 

 
 

 

 اهداف ویژه: 

 در پایان دانشجو قادر باشد .1

 مراقبت های الزم در هنگام فراورده های زیر را بنویسد. .2

 ست و لوازم الزم برای استفاده از هر نوع فراورده را بنویسد. .3



 

P
ag

e7
 

 اقدامات الزم در حین تزریق خون را نام برد. .4

 کراس مچ را توضیح دهید؟ .5

 

 

 در پايان دانشجو قادر باشد  .1

 دو دسته از عوارض عمده ي تزريق خون را بنويسد.  .2

 اقدامات الزم جهت پيشگيري از عوارض آن را قبل از تزريق ليست کند. .3

 عوارض تزريق خون را مشخص كند. .4

 الزم در هنگام بروز عوارض انتقال خون را ذکر کند اقدامات  .5

 هدف کلي: شناخت سيستم هاي تحويل بيهوشي 

 در پايان دانشجو قادر باشد  :اهداف ويژه 

 .بيهوشي را شرح دهد  ماشیناجزاي  .1

 حوه چک کردن ماشين بيهوشي را شرح دهد.ن .2

 .تبخيرکننده ها را توضيح دهدفيزيک تبخير و انواع  .3

 .را بشناسد باز و بسته  انواع سيستم هاي تنفسي بيهوشي .4

 انواع مپلسون ها را شرح دهد  .5

 .روشهاي دفع دي اکسيد کربن را بداند . .6

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

 موضعي را ذکر کندمراقبت هاي پرستاري قبل، حين و بعد از بي حسي   .2

 نحوه آماده سازي محل بي حسي منطقه ايي را شرح دهد  .3

 وسايل و تجهيزات مورد استفاده در بي حسي منطقه ايي را ذکر کند  .4

 مراقبت هاي پرستاري قبل، حين و بعد از بي حسي منطقه ايي را ذکر کند. .5

 رفرنس ها

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 

 

 

 

 س:  يدرت روش

 

 : يکمک آموزش ي رسانه ها

 دئوپروژکتور يت برد، وينترنت، تخته وايوتر و ايکامپ

 ي ابيسنجش و ارزش 

 ساعت  خيتار نمره روش آزمون آزمون
 14-14:30 22/12/98 1.5   ينه ايچهار گز ز يکوئ
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 14-14:30 28/1/98 3.5   ينه ايچهار گز 25/7/98

 10.30-8:30 29/10/98 13 ي نه ايچهار گز 16/8/98
 - - 2 - ي آموزش يتهايفعال

 

 مقررات درس وانتظارات از دانشجو:

 

 دانشکده:  EDOمسئول ينام و امضا                      ابراهیم عزتي  ر گروه:يمد ينام و امضا        يم عزتیابراهمدرس:   ينام و امضا

 خ ارسال :يتار                     25/06/98تاريخ تحويل:    خ ارسال:يتار                          25/06/98ل:  يخ تحويتار                   

 

 و امضا ر گروهيد مديیتا                                                     ■ر یخ          بله   ؟ است شده نيتدو  بار ن یاول يبرا درس طرح  ايآ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درس  ي جدول زمانبند

 مدرس موضوع هر جلسه  تاريخ جلسه 

1 2/7/89  ابراهيم عزتي 



 

P
ag

e9
 

2 9/7/89  ابراهيم عزتي 

3 16/7/89  ابراهيم عزتي 

4 23/7/89  ابراهيم عزتي  

5 7/8/89  ابراهيم عزتي 

6 14/8/89  
 

 ابراهيم عزتي

7 21/8/89  ابراهيم عزتي 

8 28/8/89  ابراهيم عزتي 

9 5/9/89  ابراهيم عزتي 

10 12/9/89  ابراهيم عزتي 

11 19/9/89  
 

 ابراهيم عزتي

12 26/9/89  
 

 ابراهيم عزتي

13 3/10/89  ابراهيم عزتي 

14 10/10/89  ابراهيم عزتي  

15 17/10/89  ابراهيم عزتي  

16 24/10/89  ابراهيم عزتي - 
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17 28/8/89  ابراهيم عزتي 

18 5/9/89  
 

 ابراهيم عزتي

19 12/9/89  ابراهيم عزتي 

20 19/9/89  
 

عزتيابراهيم   

21 26/9/89  ابراهيم عزتي  

22 3/10/89  ابراهيم عزتي  

23 10/10/89  ابراهيم عزتي  

24 17/10/89  ابراهيم عزتي 


