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 شرح درس:
همگیی    کارکنان اتاق عمل شامل جراح ، کمک جراح ، کارشناسان ارشد و کارشناسان اتاق عمل ، تیم بیهوشی و پرستاران امروزه

 کیار  نتیجیه  و اسیت  آنهیا  توانیای  بدسیت  آن از بعید  و عمل تخت روی بیمار سرنوشت و هستند تجزیه غیرقابل و نزدیک همکاران

 و جیام   اطالعیاتی  است الزم عمل اتاق پرسنل کلیه طرفی از. دارد پزشکی تیم مساعی تشریک و آنها کارآیی و حمایت به بستگی

 .  نمایند کمک بیهوشی تیم به بیمار جان نجات جهت در بتوانند لزوم صورت در تا باشند داشته بیهوشی اصول از کلی

 

 :کلي هدف

و قوانین   وسایل بکارگیری، بیهوشی عمومی و بیحسی ناحیه ای پایه اصول با دانشجویان کارشناسی ارشد اتاق عمل کردن آشنا

 مربوط به بیهوشی

 : رفتاري اهداف

 :باشند قادر دانشجویان دوره پایان در

 اصول ضدعفونی ، نگهداری و آمایش تجهیزات بیهوشی را بیان نموده و مشارکت کند. (5

 اصول پذیرش ، آماده سازی بیمار ، پرونده وی و پیش درمانی در بزرگساالن و اطفال را شرح داده و مشارکت کند. (1

  اصول آماده سازی و کار با ماشین بیهوشی، ونتیالتور ماشین بیهوشی را شرح داده و مشارکت نماید. (0

 تجهیزات مربوط برای شروع بیهوشی را شرح دهد و مشارکت کند. (5

 اری راه وریدی و آماده نمودن وسایل مربوطه مشارکت کند.در برقر (4

 مانورهای مختلف و معمول باز کردن راه هوایی را بداند و بکار ببندد. (6



 

 

 
 
 
 
 

 وسایل الزم جهت لوله گذاری داخل تراشه را آماده کند و اصول درست الرنگوسکوپی و لوله گذاری را بداند. (7

 ازهای هوشبر استنشاقی را باد بگیرد و مشارکت نماید.اصول اولیه کاربرد داروهای هوشبر وریدی و گ (7

 مراحل مختلف بیهوشی را نام برده و  در نحوه کنترل بیمار حین بیهوشی مشارکت نماید. (5

 با داروهای شل کننده عضالنی آشنا شده و در آماده سازی آن مشارکت نماید. (54

 بیان نموده و در امر مشارکت نماید.اصول کلی انتقال بیمار به بخش مراقبت های پس از بیهوشی را  (55

 اصول کنترل بیمار در بخش ریکاوری را بداند. (51

 عوارض و خطرات محتمل در ریکاوری را بداند و نحوه مقابله با آنها را بیان و بکار بندد. (50

 اصول کلی بیحسی ناحیه ای را بداند و در آماده سازی بیمار جهت این امر مشارکت نماید. (55

 

 : تدریس روش

استاد انجام  یخواهد بود که با هماهنگبر اساس مباحث مربوط به اهداف   قهیدق 04به مدت  ناریدانشجو موظف به ارائه سمهر 

 شود. یم

باشد  یروز م 9 یشود.مدت زمان کاراموز یاموزش داده م یبصورت عمل ماریب نیبا حضور دانشجو و استاد بر بال یکارآموز واحد

 .ردیگ یماستاد صورت  یکه با هماهنگ

 برای بعالوه. شود می استفاده هم گالیدسکوپ و سیموالتور آموزش روش از تراشه داخل گذاری لوله یادگیری اهمیت به توجه با

 استفاده گروهی بحث امکان صورت در و تمرین، پاسخ و پرسش روشهای از یادگیری جریان در فراگیران فعال مشارکت و تصمیم

 .شد خواهد

 فعالیتهاي فراگیران:مسئولیتها و 

 رعایت اصول اخالق اسالمی، حرفه ای و حضور به موق  در محل کارآموزی -

 مطالعه موضوعات مورد بحث در هر جلسه و بحث و تبادل نظر در موق  ارائه آن  -

 ارائه پیشنهادات جهت اصالح و پیشبرد اهداف آموزشی. -

 موزیدر محل کارآ لباس مناسب وشیدنپ-

 : دانشجو فیوظا

 گروهی  های بحث در  فعال  شرکت 

   ارائه مباحث منتخب توسط دانشجویان با استفاده از مناب  معتبر شامل: کتب تخصصی، مناب  الکترونیکی و مقاالت مروری و

 پژوهشی )استفاده از سه رفرنس معتبر در سخنرانی دانشجویان الزامی است(. 

 مطالب مورد نظر باشد. یریمناسب جهت فراگ یعلم یبنا ریز یدارا 

 پژوهش  یها افتهینموده و  یمطالعات کتابخانه ا قیدر گسترش معلومات خود از طر یشده سع سیاستفاده از مطالب تدر با

 .رندیبکار گ یآموزش پرستار تیفیرا در جهت بهبود ک دیجد

 کنند. هیخود را ته فیکالحاصل از پژوهش ها ت یها افتهیو  دیجد یکاربرد مناب  علم با 

 کنند. یگریخود را پ یاموزش یبرنامه ها دیاسات ییخود را به عهده گرفته و با راهنما شتریهر چه ب یریفراگ تیمسئول 

 خود را ارائه دهند. ینظر فیمقرر تکال یخهایتار در 

 

 :در واحد کارآموزی  دانشجو فیتکال

 :ناریسم ارائه -5



 

 

 
 
 
 
 

 ناریسم یدر بحث ها انیدانشجو هیخواهد بود. جهت شرکت فعال کل قهیدق 04به مدت  ناریدانشجو موظف به ارائه سم هر 

. ردیآنها قرار گ اریمقرر در اخت خیهفته قبل از تار کیشده و حداقل  هیاز مطالب و فهرست مناب  ته یالزم است خالصه ا

 خواهد شد.  نییها تع ناریسم نیاز ا یانیدر آزمون پا هاز سواالت مطرح شد یالزم به ذکر است که برخ

 

 ارائه سه گزارش فرایند بیهوشي بیمار از بدو ورود به اتاق عمل تا هنگام ترخیص از ریكاوري بصورت فایل ورد( 1

 :ی ابیارزشروش 

 04                          ییدانشجو ناریسم% 

 04              گزارش کتبی فرایند بیهوشی% 

 04                                یانیپا آزمون% 

 : يهوشیب ندیفرا يگزارش کتب ينمرات بررس زیر

 نمره 5       نگارش نیییآ 

 نمره 04 ی            محتو 

  نمره 5                 مناب 

 یي :دانشجو نارینمرات سم زیر
 

 نمره04                                      محتوا 

 نمره04مناب                   تییو کم تیفیک 

 نمره                        0نگارش                        نییآ تیرعا 

 نمره 0       یکمک آموزش لیاز وسا استفاده 

 نمره 0مطالب                          انیب نحوه 

  نمره 0مطالب                        یبند جم 

 نمره 0اسخ      با کالس و پرسش و پ ارتباط 

 نمره 5  انیدانشجو یخالصه مطالب برا هیته 

 نمره 0                               یشناس وقت 

 

  با توجه به محدودیت زمان و هماهنگي با تقویم کالسي، دانشجویان باید مطالب خود را در تاریخ تعیین شده ارائه

 نمایند. 
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فعالیتعنوان  تاریخ جلسه  مدرس 

 اصول ضدعفونی ، نگهداری و آمایش تجهیزات بیهوشی را بیان نموده و مشارکت کند.  برنامه طبق  .0

پرونده وی و پیش درمانی در بزرگساالن و اطفال را شرح داده و مشارکت  اصول پذیرش ، آماده سازی بیمار ،

 کند.

 دکتر قدمی

  اصول آماده سازی و کار با ماشین بیهوشی، ونتیالتور ماشین بیهوشی را شرح داده و مشارکت نماید. برنامه طبق  .0

 تجهیزات مربوط برای شروع بیهوشی را شرح دهد و مشارکت کند.

 وریدی و آماده نمودن وسایل مربوطه مشارکت کند.در برقراری راه 

 

 یدکتر قدم

 مانورهای مختلف و معمول باز کردن راه هوایی را بداند و بکار ببندد. برنامه طبق  .0

وسایل الزم جهت لوله گذاری داخل تراشه را آماده کند و اصول درست الرنگوسکوپی و لوله گذاری را 

 بداند.

 

 یدکتر قدم

 اصول اولیه کاربرد داروهای هوشبر وریدی و گازهای هوشبر استنشاقی را باد بگیرد و مشارکت نماید. برنامه طبق  .0

 مراحل مختلف بیهوشی را نام برده و  در نحوه کنترل بیمار حین بیهوشی مشارکت نماید.

 یدکتر قدم

 یدکتر قدم دیآن مشارکت نما یآشنا شده و در آماده ساز یشل کننده عضالن یبا داروها برنامه طبق  .5

 یدکتر قدم  اصول کلی انتقال بیمار به بخش مراقبت های پس از بیهوشی را بیان نموده و در امر مشارکت نماید برنامه طبق  .6

 یدکتر قدم اصول کنترل بیمار در بخش ریکاوری را بداند. برنامه طبق  .7

 بداند و نحوه مقابله با آنها را بیان و بکار بنددعوارض و خطرات محتمل در ریکاوری را  برنامه طبق  .8

 دیامر مشارکت نما نیجهت ا ماریب یرا بداند و در آماده ساز یا هیناح یحسیب یاصول کل

 یدکتر قدم

 یدکتر قدم امتحان عملی و نظری مطالب طبق برنامه  .9


