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طرح درس
عنوان درس  :بیﻬوشی و مراﻗﺒﺘﻬاي آن

مخاطﺒان:دانشجویان ترم سوم کارشناسی پیوسﺘه اتاق عمل

تعداد واحد 2:واحد ( 1/5واحد نظري و  /5واحد عملی)

ساعت پاسخگویی به سوالات فراگیر :شنﺒه ها 12-11

زمان ارائه درس و نیمسال تحصیلی :شنﺒه ها نیمسال اول 1044-1041

ساعت 11-11

پیش نیاز :ندارد

مدرس :فوزیه خدادادي

شرح درس:
بیهوشی در بین تخصص های پزشکی بی نظیر است ،از این نظر که بیشتر بیهوشی ها و روش های جراحی ناپایدار هستند .با این حال  ،حوادث
مهم می توانند بدون هشدار رخ دهند و معمولاً ناگهانی هستند و ممکن است تهدید کننده زندگی باشند .متخصصان و تکنسین های بیهوشی
باید در هر زمان آماده باشند تا موارد اضطراری پیش بینی نشده را کشف و مدیریت کنند.
پاسخ اولیه به یک واقعه مهم ممکن است نتیجه آن را تعیین کند .شناخت زود هنگام و مدیریت موثر عوارض به اندازه اجتناب از آنها در بهبود
مرگ و میر در طی جراحی مهم است.
تغییرات ساده در نحوه برخورد با یک مشکل و کار با اعضای تیم ممکن است از وقوع یک رویداد نامطلوب جلوگیری کند.
و حتی ممکن است جان بیمار شما را نجات دهد استفاده از اطلاعات موجود کمک می کند تا هنگام مدیریت شرایط اضطراری کارآیی بیشتری
داشته باشید.
هدف کلی درس :آشنایی با اﺻول کلی بیﻬوشی ،وسایل مربوطه و انواع بیﻬوشی و نحوه مقابله با عوارض حین عمل جراح
اهداف کلی جلسات :
تاریخچه بیﻬوشی را بیان نماید.نقش ها و حوزه کاري در بیﻬوشی را توضیح دهد.نحوه پیدایش هر کدام از داروهاي بیﻬوشی را بداند. داروهاي بیﻬوشی کشف شده را بشناسد. داروهاي بیﻬوشی جدید و ﻗدیم را نام بﺒرد.انجمن هاي مربوط به بیﻬوشی را بشناسد.بیﻬوشی مﺘعادل را تعریف کند.-تفاوت بیﻬوشی جنرال و بیﻬوشی رژیونال را بداند.

اهداف اخﺘصاﺻی جلسه اول:
 بیهوشی را تعریف کند. تاریخﭽه مربوط به هوشبرهای استنشاقی را توضیﺢ دهد. فارماکوکنتیک هوشبرهای استنشاقی را بشناسد. عوامل تعیین کننده فشار هوشبرهای استنشاقی در ریه را بداند. ضریب تفکیک خون به گاز هوشبرهای استنشاقی را توضیﺢ دهد اثرات هر کدام از داروهای بیهوشی بر سیستم های مختلف بدن را بداند. مصارف بالینی هر کدام از هوشبرهای استنشاقی را شرح دهد. -پدیده هیپوکسی انتشاری را توضیﺢ دهد

اهداف اخﺘصاﺻی جلسه دوم:
انواع داروهای بیهوشی وریدی را نام ببرد.مکانیسم اثر داروهای بیهوشی وریدی را توضیﺢ دهد.اثرات هر کدام از داروهای بیهوشی بر سیستم های مختلف بدن را بداند.-مصارف بالینی هر کدام از داروهای بیهوشی وریدی را شرح دهد.

اهداف اخﺘصاﺻی جلسه سوم:
انواع هوشبرهای استنشاقی را نام ببرد. مکانیسم اثر داروهای هوشبرهای استنشاقی را توضیﺢ دهد. فارماکوکینتیک هوشبرهای استنشاقی را بشناسد. عوامل تعیین کننده فشار هوشبرهای استنشاقی در ریه را بداند. ضریب تفکیک خون به گاز هوشبرهای استنشاقی را توضیﺢ دهد. اثرات هر کدام از داروهای بیهوشی بر سیستم های مختلف بدن را بداند. -مصارف بالینی هر کدام از هوشبرهای استنشاقی را شرح دهد.

اهداف اخﺘصاﺻی جلسه چﻬارم:
 داروهای شل کننده عضلانی دپلاریزان را نام ببرد. داروهای شل کننده عضلانی غیر دپلاریزان را نام ببرد. تفاوت داروهای شل کننده دپلاریزان و غیر دپولاریزان را بیان نماید. مکانیسم اثر داروهای شل کننده عضلانی دپلاریزان را بیان نماید. مکانیسم اثر داروهای شل کننده عضلانی غیر دپلاریزان را بیان نماید. اثرات داروهای شل کننده عضلانی را بر سیستم های مختلف بدن را بداند. نحوه مانیتورینگ اثرات داروهای شل کننده غیر دپلاریزان را بداند. -آنتاگونیست داروهای شل کننده غیر دپلاریزان را نام ببرد.

اهداف اخﺘصاﺻی جلسه پنجم:
 انواع داروهای مخدر را نام ببرد. مکانیسم اثر داروهای مخدر را توضیﺢ دهد. اثرات داروهای مخدر بر سیستم های مختلف بدن را توضیﺢ دهد. مصارف بالینی داروهای مخدر را بداند. آگونیست -انتاگونیست مخدرها را نام ببرد. آنتاگونیست داروهای مخدر را نام ببرد. -عوارض جانبی آنتاگونیست داروهای مخدر را بیان نماید

اهداف اخﺘصاﺻی جلسه ششم:

 انواع داروهای بی حسی موضعی را نام ببرد. داروهای بی حسی موضعی آمیدی را نام ببرد. داروهای بی حسی موضعی استری را نام ببرد. تفاوت داروهای بی حسی موضعی آمیدی و استری را بداند. مکانیسم اثر داروهای بیحسی موضعی را بیان نماید. فارماکوکینتیک داروهای بیحسی موضعی را بداند. عوارض داروهای بیحسی موضعی را بیان نماید.-مصارف بالینی داروهای بی حسی موضعی را بیان نماید.

اهداف اخﺘصاﺻی جلسه هفﺘم:

داروهای پریمیدیکاسیون را بشناسد. مکانیسم اثر داروهای پریمیدیکاسیون را بیان نماید. -مصارف بالینی هر کدام از داروهای پریمیدیکاسیون را بداند.

اهداف اخﺘصاﺻی جلسه هشﺘم:

موارد ارزیابی قبل از عمل را نام ببرد. نحوه آماده سازی بیمار برای بیهوشی را بداند. نحوه اداره بیماران قبل از عمل در بیماران با مشکلات کلیوی ،قلبی و .....را توضیﺢ دهد. نحوه مصرف داروها قبل از عمل توضیﺢ دهد.دستورالعمل ناشتایی بیمار قبل از عمل را توضیﺢ دهد.-عوامل موثر در انتخاب تکنیک بیهوشی را نام ببرد.

اهداف اخﺘصاﺻی جلسه نﻬم:

 قسمت های مختلف ماشین بیهوشی را نام ببرد. انواع سیستم های بیهوشی را نام ببرد. کاربرد هر کدام از سیستم های بیهوشی را بیان نماید. -مزایا و معایب هر کدام از سیستم های بیهوشی را بیان نماید.

اهداف اخﺘصاﺻی جلسه دهم:

روش های ارزیابی راه هوایی را بیان نماید. انواع روش های باز کردن راه هوایی را بداند. عوارض حین و بعد از لوله گذاری داخل تراشه را شرح دهد. تفاوت راه هوایی در شیرخواران و بزرگسالان را بیان نماید. اندیکاسیون های انتوباسیون داخل تراشه را بیان نماید. تجهیزات راه هوایی سوپرا گلوتیک را بشناسد.موارد کاربرد تجهیزات راه هوایی سوپرا گلوتیک را بیان نماید. قسمت های مختلف لوله تراشه را توضیﺢ دهد. نحوه خارج سازی لوله تراشه را توضیﺢ دهد. -معیارهای خارج سازی لوله تراشه را بداند.

اهداف اخﺘصاﺻی جلسه یازدهم:

مراقبت از بیمار طی بیهوشی را بیان نماید. خطرات و عوارض بیهوشی را شرح دهند. انواع تجهیزات مورد استفاده حین بیهوشی را نام ببرد. -کاربرد هر کدام از تجهیزات مورد استفاده را بیان نماید.

اهداف اخﺘصاﺻی جلسه دوازدهم:

 انواع تکنیک های بیحسی اسپینال را بداند. عوارض بی حسی اسپینال را شرح دهد. تفاوت بی حسی اسپینال و اپیدورال را توضیﺢ دهد. -اندیکاسیون و کنتراندیکاسیون های بیحسی اسپینال را بیان نماید.

اهداف اخﺘصاﺻی جلسه سیزدهم:
 انواع تکنیک های بیحسی اپیدورال را بداند. عوارض بی حسی اپیدورال را شرح دهد. اندیکاسیون و کنتراندیکاسیون های بیحسی اپیدورال را بیان نماید. بیهوشی توام اسپینال -اپیدورال را توضیﺢ دهد. نحوه آماده سازی بیمار قبل از تکنیک بی حسی اپیدورال را توضیﺢ دهد. -عوامل موثر بر مدت بلوک بی حسی را نام ببرد.
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به صورت ترکیبی (حضوری -مجازی)  /سخنرانی با اسﺘفاده از  Power Pointبه همراه پرسش و پاسخ و تعامل با فراگیران-نمایش

فیلم-اموزش بر روي مولاژ در اتاق پراتیکRole playing-
ابزار کمک آموزشی :کامپیوتر ،ویدئو پروژکﺘور

سنجش و ارزشیابی
روش

سﻬم از نمره کل(بر حسﺐ درﺻد)

تاریخ

ساعت

آزمون
آزمون میان ترم

چهار گزینه ای

01درصد

11/10/10

00-01

آزمون پایان ترم

چهار گزینه ای

 01درصد

11/01/52

01-05

 51درصد

11/01/10

00-01

 01درصد

طی جلسات

00-01

آزمون عملی پراتیک
تکالیف دانشجو و
کوئیز

فعالیت در کلاس و
تحقیق و پرسش

مقررات کلاس و انﺘظارات از دانشجو:
حضور منظم و دﻗیق در کلاسشرکت در فعالیت هاي کلاسیرجوع به منابع معرفی شدهخاموش کردن تلفن همراه در کلاس-در ﺻورت عدم تشکیل کلاس به هر علﺘی ،کلاس جﺒرانی با هماهنگی آموزش تشکیل خواهد شد.

جدول زمانﺒندي درس بیﻬوشی و مراﻗﺒت هاي آن

روز و ساعت جلسه  :شنﺒه ها ساعت  11الی 11
جلسه

تاریخ

موضوع هر جلسه

نحوه ارائه تدریس

مدرس

(حضوري-مجازي)
معرفی کلاس و آشنایی با ﻗوانین و مقررات

1
44/1/21

(ترکیﺒی حضوري-مجازي)

خدادادي

کلاسی
تاریخچه بیﻬوشی
آشنایی نقش ها و حوزه کاري در بیﻬوشی

2

(ترکیﺒی حضوري-مجازي)

خدادادي

44/1/21
9
44/7/0

آشنایی دانشجویان با انواع داروهاي بیﻬوشی

(ترکیﺒی حضوري-مجازي)

خدادادي

وریدي
0
44/7/11

آشنایی دانشجویان با انواع هوشﺒرهاي

(ترکیﺒی حضوري-مجازي)

خدادادي

اسﺘنشاﻗی
5
44/7/11

1
44/7/25
7
44/1/3

آشنایی دانشجویان با داروهاي شل کننده

(ترکیﺒی حضوري-مجازي)

خدادادي

عضلانی
آشنایی دانشجویان انواع داروهاي مخدر
آشنایی دانشجویان با انواع داروهاي بی حسی

(ترکیﺒی حضوري-مجازي)
(ترکیﺒی حضوري-مجازي)

خدادادي
خدادادي

موضعی
(ترکیﺒی حضوري-مجازي)

1
44/1/11

خدادادي

آشنایی دانشجویان با داروهاي
پریمیدیکاسیون

3
44/1/29

آشنایی دانشجویان با موارد ارزیابی ﻗﺒل از

(ترکیﺒی حضوري-مجازي)

خدادادي

عمل
آشنایی دانشجویان با ﻗسمت هاي مخﺘلف

14
44/1/94
11
44/3/7

(ترکیﺒی حضوري-مجازي)

خدادادي

ماشین بیﻬوشی
آشنایی دانشجویان با روش هاي ارزیابی راه
هوایی

(ترکیﺒی حضوري-مجازي)

خدادادي

آشنایی دانشجویان با مراﻗﺒت از بیمار طی

12
44/3/21

بیﻬوشی

44/3/21
19و10

(ترکیﺒی حضوري-مجازي)

خدادادي

(ترکیﺒی حضوري-مجازي)

44/14/5

خدادادي

آشنایی دانشجویان با انواع تکنیک هاي
بیحسی اسپاینال و اپیدورال

جدول زمانﺒندي :عملی
ساعت

تاریخ

نحوه ارائه درس

موضوع جلسه

مدرس

(مجازي-حضوري)
11-11

حضوري

آشنایی با ماشین بیﻬوشی

خدادادي

44/1/20
آشنایی با تجﻬیزات راه هوایی سوپراگلوتیک

11-11

حضوري

خدادادي

44/3/1
آشنایی با تجﻬیزات راه هوایی سوپراگلوتیک

11-11

حضوري

خدادادي

44/3/1
آشنایی با تکنیک اداره راه هوایی(تﻬویه با

11-11
44/3/22
11-11

حضوري

خدادادي

ماسک ﺻورت و آمﺒوبگ)
تزریقات زیرجلدي ،عضلانی ،داخل جلدي

حضوري

خدادادي

44/3/23

نام و امضاي مدرس:

نام و امضاي مدیر گروه:

تاریخ تحویل:

تاریخ ارسال:

فوزیه خدادادی

ابراهیم عزتی

نام و امضاي مسئول EDOدانشکده:
تاریخ ارسال:

