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آشنا شده  یدر این درس دانشجو با ساختار، وسایل، تجهیزات،استانداردها و نحوه اداره واحد مراقبت های پس از بیهوشس:  در شرحی از 
اقبت مطلوب از بیماران بستری که نیازمندتوجه ویژه هستند را فرا می گیرد. همچنین قادر خواهد بود عوارض احتمالی پس ازعمل و مر

 جراحی را درک نموده و آن را بدرستی گزارش نماید.

 ر
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2- Nagelhout J. and zaglaniczny k. Nurse Anesthesia. Sunders/Elsevier. Lastest ed. 

3- Richard D, & et al. Respiratory care Equipment. Lastest ed. 

4- A.R.Aitkenhead, G.Smith. Textbook of Anesthesia. Lastest ed. 

    

 



 

 

فراگیری اصول كار و اداره بخش مراقبت های پس از بیهوشي و مراقبت از بیماران بستری  : درس هداف كليا

 در واحد مراقبت های پس از بیهوشي، پایش و گزارش عوارض احتمالي پس از عمل جراحي

 

 جلسه اول*

 یسا اسکندریپرنام مدرس: 

 PACUبخش  آشنایي باعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصي: 

 را تعریف كند.  PACU واحد -1

 را شرح دهد. PACUتاریخچه واحد  -2

 را توضیح دهد. دچگونگي طراحي این واح -3

 مشخصات كاركنان این واحد را ذكر كند. -4

 وسایل و تجهیزات مورد نیاز این واحد را ذكر كند. -5

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       شناختي    حیطه :

 سخنراني و بحث گروهي آموزشي: . روش

 وزشي: لپ تاپ و ویدئو پروژكتوروسیله كمك آم

 

 جلسه دوم*

 پریسا اسکندرینام مدرس: 

 PACUاستانداردهای بخش عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصي:

 را توضیح دهد. PACUاستاندارد های واحد  -1

 نحوه اداره این واحد را شرح دهد. -2

 شرح دهد. نحوه حمل بیمار به این واحد را -3

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       حیطه :   شناختي 

 وش آموزشي: سخنراني و بحث گروهير

 لپ تاپ و ویدئو پروژكتور وسیله كمك آموزشي:

 

 

 



 *جلسه سوم

 یسا اسکندریپرنام مدرس: 

 PACUنحوه پذیرش بیمار در واحد عنوان مبحث: 

  اصي:اهداف اختص

 را بیان نماید. PACUمعیار های پذیرش بیمار در  -1

 نحوه پذیرش در این واحد را بیان نماید. -2

به پرسنل این واحد باید داده شود را بیان  PACUاطالعاتي كه در زمان پذیرش بیمار در  -3

 نماید.

 

 □يرواني حركت                       □عاطفي                       حیطه :   شناختي 

 وش آموزشي: سخنراني و بحث گروهير

 لپ تاپ و ویدئو پروژكتور وسیله كمك آموزشي:

 

 *جلسه چهارم

 یسا اسکندریپرنام مدرس: 

 PACUعوارض تنفسي در  عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصي:

 را بیان نماید. PACUعلل انسداد را هوایي فوقاني پس از بیهوشي در  -1

 را بیان نماید. PACUقاني را در راههای درمان انسداد راه هوایي فو -2

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                     حیطه :   شناختي 

 وش آموزشي: سخنراني و بحث گروهير

 لپ تاپ و ویدئو پروژكتور وسیله كمك آموزشي:

 

 *جلسه پنجم

 پریسا اسکندرینام مدرس: 

 PACUعوارض تنفسي در  عنوان مبحث:

 داف اختصاصي:اه

 علل هیپوكسمي بعد از بیهوشي را بیان نماید. -1

 راههای درمان هیپوكسمي شریاني بعد از بیهوشي را بیان نماید.  -2

 □رواني حركتي                       □عاطفي                     حیطه :   شناختي 

 وش آموزشي: سخنراني و بحث گروهير



 ئو پروژكتورلپ تاپ و وید وسیله كمك آموزشي:

 

 ششم*جلسه 

 یسا اسکندریپرنام مدرس: 

 PACUعوارض تنفسي در  عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصي:

 فاكتورهایي كه به هیپوونتیالسیون بعد از عمل مي انجامد را ذكر كند. -1

 نحوه تشخیص و درمان هیپوونتیالسیون را ذكر كند. -2

 نحوه پیشگیری و درمان آسپیراسیون پس از بیهوشي را ذكر كند. -3

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                      حیطه :   شناختي 

 وش آموزشي: سخنراني و بحث گروهير

 لپ تاپ و ویدئو پروژكتور وسیله كمك آموزشي:

 

 هفتم جلسه

 یسا اسکندریپرنام مدرس: 

 PACUدر  عوارض گردش خون حث:عنوان مب

 اهداف اختصاصي:

 عوارض گردش خوني معمول پس از بیهوشي را ذكر كند. -1

 علل افت فشارخون بعد از بیهوشي را ذكر نماید. -2

 نحوه درمان هیپوتانسیون پس از بیهوشي را بیان نماید. -3

 علل هیپرتانسیون بعد از بیهوشي را ذكر نماید. -4

 بیهوشي را بیان نماید. نحوه درمان هیپرتانسیون پس از -5

 دیس ریتمي های قلبي شایع پس از بیهوشي را ذكر كند. -6

 درمانهای دیس ریتمي های قلبي را بیان كند. -7

 

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                     حیطه :   شناختي 

 وش آموزشي: سخنراني و بحث گروهير

 دئو پروژكتورلپ تاپ و وی وسیله كمك آموزشي:

 

 



 

 هشتم*جلسه 

 یسا اسکندریپرنام مدرس: 

 PACUعوارض كلیوی در  عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصي:

 عوارض شایع كلیوی بعد از عمل را توضیح دهد.  -1

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                      حیطه :   شناختي 

 وش آموزشي: سخنراني و بحث گروهير

 لپ تاپ و ویدئو پروژكتور سیله كمك آموزشي:و

 

 نهمجلسه 

 پریسا اسکندرینام مدرس: 

 تهوع و استفراغ پس از عمل عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصي:

فاكتورهایي كه با افزایش بروز تهوع و استفرااغ بعد از عمل همراه هستند را ذكر  -1

 كند.

 ان نماید.راههای كاهش شیوع تهوع و استفراغ پس از بهوشي را بی -2

 داروهای ضد تهوع و استفراغ مورد استفاده پس از بیهوشي را ذكر نماید. -3

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                      حیطه :   شناختي 

 وش آموزشي: سخنراني و بحث گروهير

 لپ تاپ و ویدئو پروژكتور وسیله كمك آموزشي:

 

 

 دهمجلسه 

 سا اسکندرییپرنام مدرس: 

 درد پس از عمل عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصي:

 فاكتورهای موثر در شیوع و شدت درد بعد از عمل را ذكر كند. -1

 تکنیك های موثر در رفع درد پس از بیهوشي را شرح دهد. -2

 



 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                     حیطه :   شناختي 

 راني و بحث گروهيوش آموزشي: سخنر

 لپ تاپ و ویدئو پروژكتور وسیله كمك آموزشي:

 

 

 یازدهمجلسه 

 پریسا اسکندرینام مدرس: 

 سایر عوارض معمول پس از بیهوشي عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصي:

 علل تغییرات درجه حرارت بدن و لرز پس از عمل را ذكر كند. -1

 یهوشي را بیان نماید.راههای پیشگیری ودرمان اتالف حرارت و لرز پس از ب -2

 علل تحریك پذیری و بیقراری پس از بیهوشي و نحوه كنترل آن را ذكر كند. -3

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       حیطه :   شناختي 

 وش آموزشي: سخنراني و بحث گروهير

 لپ تاپ و ویدئو پروژكتور وسیله كمك آموزشي:

 

 همدوازد جلسه

 پریسا اسکندرینام مدرس: 

 سایر عوارض معمول پس از بیهوشي عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصي:

 علل تاخیر در بیداری از بیهوشي و نحوه برطرف كردن آن را ذكر كند. -1

 اختالالت خونریزی دهنده شایع پس از بیهوشي را نام ببرد. -2

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       حیطه :   شناختي 

 وش آموزشي: سخنراني و بحث گروهير

 لپ تاپ و ویدئو پروژكتور وسیله كمك آموزشي:

 

 

 

 



 سیزدهمجلسه 

 پریسا اسکندرینام مدرس: 

 ژن رسانيروش های اكسی عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصي:

 را بیان نماید. PACUروش های اكسیژن رساني به بیماران بستری در  -1

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                      :   شناختي  حیطه

 وش آموزشي: سخنراني و بحث گروهير

 لپ تاپ و ویدئو پروژكتور وسیله كمك آموزشي:

 

 

 چهاردهمجلسه 

 پریسا اسکندرینام مدرس: 

 نحوه ثبت و گزارش اطالعات بیماران عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصي:

 بت و گزارش اطالعات بیماران را شرح دهد.نحوه ث -1

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                      حیطه :   شناختي 

 وش آموزشي: سخنراني و بحث گروهير

 لپ تاپ و ویدئو پروژكتور وسیله كمك آموزشي:

 

 پانزدهمجلسه 

 پریسا اسکندرینام مدرس: 

 ارهای الزم برای ترخیص بیمارشرایط و معی عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصي:

 را ذكر كند. PACUشرایط و معیارهای الزم برای ترخیص بیمار از   -1

را  PACUنمونه هایي از فرم های نمره گذاری جهت ترخیص بیماران از  -2

  شرح دهد.

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                      حیطه :   شناختي 

 وش آموزشي: سخنراني و بحث گروهير

 لپ تاپ و ویدئو پروژكتور وسیله كمك آموزشي:



 

 شانزدهمجلسه 

 پریسا اسکندرینام مدرس: 

 ریکاوری بیماران سرپائي و تدابیر الزم جهت ترخیص به منزل عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصي:

 اید.نحوه مراقبت اختصاصي در بیماران تخت جراحیهای سرپائي را بیان نم -1

 معیارهای خاص برای ترخیص بیماران سرپائي به منزل را بیان نماید. -2

 

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                      حیطه :   شناختي 

 وش آموزشي: سخنراني و بحث گروهير

 لپ تاپ و ویدئو پروژكتور وسیله كمك آموزشي:

 
 


