
 

 بسمه تعالی 

 
 دانشکده پرستاری و مامايی 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد    

 

 

                                                        اصول مراقبت دراتاق بهبودی :نام درس 

 واحد 1 تعداد واحد:

 تئورینوع واحد: 

 کارشناسی تکنولوژی اتاق عملمقطع و رشته تحصیلی: 

روش احیای قلبی ریوی و اصول مراقبت های  دروس پیش نیاز: 

 ویژه، بیهوشی و مراقبت آن 

 ۲۸۵۲تلفن داخلی دفتر: 

طبق برنامه نصب شده بر روی درب ساعات حضور در دفتر: 

 دفتر

 : آقای دکتر توکلمدرس

 مجازی حضوریمکان کالس :        

  پنج شنبهروز کالس نظری :

  14:71-11 :ساعت کالس 

 3/11/1711 تاريخ امتحان پايان ترم:

                                          

 

 

 شرح درس:

آشنا می  PACUدر این درس دانشجو با نحوه اداره بیمار بعد از عمل جراحی و مراقبت های آن ها بر حسب اهمیت و نیز با وسایل و تجهیزات  

ی شود. همچنین چگونگی پیشگیری از عوارض ناشی از بیوشی های جنرال و موضعی و یا نحوه  درمان و مقابله با آن ها را می آموزد و به کار م

 برد.

 :کلی دفه

 آشنایی با ریکاوری و مراقبت های آن 

 دانشجویان انتظار می رود:در پایان دوره از  اهداف ويژه:

 طراحی اتاق عمل را شرح دهداستاندارد های   .1

 استاندارد های مراقبت از بیمار بعد از بیهوشی را شرح دهد .2

 مراقبت های عمومی بعد از عمل های جراحی را شرح دهد. .3

 تجهیزات و وسایل اتاق ریکاوری را شناخته و شرح دهد.  .7

 مراقبت های بعد از عملو عوارض بیهوشی و مراقبت های اختصاصی آنرا شرح دهد. .1

 مراقبت های اختصاصی بیمار در اتاق عمل: مانیتورینگ،  .6

 .تجهیزات و وسایل موجود در ریکاوری رابشناسد .4

 مراقبت های عمومی در ریکاوری را شرح دهد. .8

 اقدامات الزم جهت اکسیژن تراپی را توضیح دهد. .1

 مایع درمانی و کنترل جذب و دفع را شرح دهد. .11

 عوارض بیهوشی را بیان نماید. .11

 ، تهوع و استفراغ و روش های درمان آن ها را تعریف نماید.درد، شوک .12

 مراقبت های ویژه در اتاق بهبودی را شرح دهد. .13

 ترانسفوزیون خون را توضیح دهد. .17

 عوارض داروهای موجود در ریکاوری را بیان نماید. .11

 نحوه ترخیص بیمار از ریکاوری شرح دهد. .16

 

 کارشیوه تدريس:   سخنرانی، پرسش و پاسخ ، بارش اف



 ابزار کمک آموزشی: اساليد، عکس، فیلم

  :دانشجويان ارزشیابی شیوه

 وظايف  دانشجو: 

 حضور مرتب و منظم در کالس و رعایت مقرارت مربوطه (1

 شرکت فعال در پرسش و پاسخ مباحث درسی و کنفرانس و تهیه عکس های پاتولوژیك بیماری از اینترنت  (2

 شرکت در امتحان پایان ترم  (3

  ابی:ینحوه ارزش

           :نمره 18ارزشیابی پایان ترم  

 نمره 2) پرسش و پاسخ( حضور فعال در کالس 

    : 21جمع نمره 
 و .... می باشد. کردنی جور ، پاسخ کوتاه MCQصورت  به سواالت   

 :درس قوانین و ها سیاست

 کالس) ورود و خروج(  در موقع به حضور و ای حرفه اسالمی، اخالق اصول رعایت -

 روزنامه آشامیدن، و خوردن کردن، صحبت به کالس، بازگشت عدم و اجازه بدون کالس ترک کالس، در حضور در تأخیر مانند مواردی

 .شود غیبت آن جلسه می باعث ............. و خواندن

 :نظری زمانبندی جدول

 

جلس

 ه

 جلسه موضوع

 ساختمان ریکاوری، استانداردهای بخش ریکاوری را شرح دهد.تاریخچه  بیهوشی ،  مشخصات فیزیکی بخش ، نوع طراحی  1

 

ت  2

عموم

 یهای

 روش های باز نگه داشتن راه هوایی -مراقبت های عمومی  پس از عمل -راحل بهبودی پس از عمل م

  -روش های بررسی سطح هوشیاری

 

 کاپنوگرافی -مانیتورینگ بیمار -مراقت  های اختصاصی -شناخت تجهیزات  3

 دارو درمانی و ترانسفوزیون -اسید و باز  و پالس اکسیمتری اکسیژن درمانی  7

 علت کنترل درن ها - مایع درمانی -ئضعیت همودینامیك اختاللت الکترولیتی 1

 درد و شوک -عوارض بیهوشی 6

 عوارض دارویی و بیهوشی 4

 مراقب های خاص و ترخیص از بیهوشی 8

 رفرانس:  

کار در اتاق عمل) جلد اول از تکنیک های کار در اتاق عمل بری و کوهن( ترجمه نانسی ماری، اصول  .1

 1131ساداتی لیال، گلچینی احسان و ديگران. انتشارات جامعه نگر 

جامعه نگر.  -قارداشی فاطمه، اکبرزاده رويا، اصول مراقبت های ويژه در اتاق بهبودی. انتشارات سالمی .۲

113۲ 

 عمومی از بیمار بعد از عمل جراحی، پروانه پیشه بان برونر، سودارث، مراقبت های .1

 113۲ساداتی لیال ، گلچینی احسان، اصول مراقبت از بیمار دراتاق بهبودی انتشارات جامعه نگر. چاپ دوم.  .4

۸. Berry & Kohn;s Operating Room Technique/ Nancymarie Philips/ Mosby; 1۲ edition/ 

ISBN: 33۵21۲1231۸۵۸ 
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