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 بسمه تعالی 

 

 دانشکده پرستاری و مامايی 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد    

 ۹۹-۹۸سال تحصيلی        دوم لنيمسا

 مقدمه:

 با و شود می آشنا اتاق بهبودی) واحد مراقبت از بيمار بعد از عمل جراحی( در مددجويان نيازهای با دانشجو درس اين در

 صدمات از پيشگيری و مددجو حيات حفظ جهت مناسب و مقتضی تصميم اتخاذ به الزم ومهارت دانش كارگيری به

 . نمايد اداره عمل از بعدبيمار را  است قادر و پرداخت خواهد انويهث

  :هدف كلی

در رابطه با مراقبت از بيمار در واحد مراقبت های بيمار بعد از   شده مطرح عملی و علمی روشهای و مفاهيم با آشنايی

 جراحی

 :اهداف رفتاری

هر دانشجو قادر خواهد بود كه: كاراموزی در پايان اين   

 .گيرد كار و به داده شرح را PACU - بخش در بيمار پذيرش هنگام بررسی مورد موارد .1

 .دهد نمايش را عمل از بعد عوارض و عالئم و بداند را بهبودی اتاق پرستاری های مراقبت و وظايف .2

 .بشناسد را دردها انواع تعريف را درد .3

 .گيرد ركا به   را جراحی عمل از بعد درد تسکين بر مؤثر فاكتورهای .4

           مراقبت در اتاق بهبودیکاراموزی  نام درس:  

 واحد ۲: تعداد واحد

 بالینی نوع واحد:

تکنولوژی کارشناسی  97ورودی مهر مقطع و رشته تحصيلی:

 اتاق عمل

 :  دروس همزمان

 28۸2 تلفن داخلی دفتر:

 مسئول درس: فرهمند
 

 11۸11كددرس :

 آقای فرهمند واساتید حق التدریس:  مربی

Email    :farahmand@nm.mui.ac.ir 

 خصوصی-تامین اجتماعی–دانشگاهی :   بيمارستان

 شنبه 8شنبه الی 3: های كاراموزی روز

 39الی :3الی عصر  :3الی  7::7: كاراموزیساعت 

 -تاريخ امتحان پايان ترم:
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 .بشناسد را مسکن داروهای از يک هر عوارض و مزايا .ببرد نام را مسکن داروهای .8

  .نمايد راكنترل داروهای از يک هر عوارض بشناسد  .ببرد نام را مخدرها انواع .1

  .ببندد وبکار بداند را ريکاوری از بيماران ترخيص معيارهای .7

 .بداند را بيهوشی از تأخيری شدن بيدار در مؤثر عواملی .۸

 .نمايد گزارش مشاهده صورت در دهد وتشخيص بشناسد قلبی های آرتيمی .۹

 .نمايد پيشگيری و بشناسد شود می فوقانی هوای راه انسداد سبب كه عواملی .11

 .بداند را ان با برخورد نحوه و راشناخته آن انواع و شوک .11

 .دهد مانجا را درمان پروسيجر دهدو وتشخيص بشناسد ،داده شرح را هيپوكسی علل .12

 .نمايد ثبت مايعات ودفع جذب كنترل نحوه و مايعات جذب .13

 . نمايد استفاده و دهد شرح را درمانی اكسيژن های روش .14

 .نمايد استفاده بشناسد اكسيژن جهت الزم های ماسک انواع .18

 .دهد انجام صحيح روش به را ثبت .11

 

 

 فعاليتهای فراگيران:

 كارآموزی محل در موقع به و مرتب حضور

 مطلوب ظاهری داشتن و مناسب لباس دنپوشي

 دارد بعهده ريکاوری در را آنها مراقبت كه مباحثی باره در نظر تبادل و بحث و مطالعه

  بهبودی اتاق پرسنل با مناسب همکاری

 ارجاعی بيماران جهت كار صحت و بنفس اعتماد همراه به مناسب منطقی، عمل سرعت

 روش ارزشيابی:

 چک زدن عالمت( دانشجو مراقبتی و علمی توان ارزيابی بمنظور دوره طول در دانشجو مستقيم مشاهده .1

 بار سه يا دو حداقل دوره طول در دانشجو كه است پروسيجرهايی به مربوط بوک، لوگ در واقع ليستهای

 نمره( ٪78)است داده انجام
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 درصد 28 دانشجو علمی توان ارزيابی ربمنظو كلی سؤال چندين حد در كتبی يا شفاهی امتحان بصورت ارزشيابی. 2

 اضافه نمره كل به داده ارائه كار كيفيت حسب بر باشد داشته اضافی فعاليت دانشجويی كه صورتی در نمره

 .گردد می

 تحويل گزارش كار و ارائه يک مطلب علمی به صورت كنفرانس . 3

 

: كاراموزیسياست ها وقوانين   

الزامی است.  كاراموزیی و حضور به موقع در رعايت اصول اخالق اسالمی، حرفه ا  

غيبت در جلسات در تا سقف مشخص شده در آيين نامه آموزشی مربوطه در صورتی مجاز خواهد بود و مشمول كسر -

نمره نخواهد شد كه با ارائه مدارک مستند و گواهی معتبر و تاييد شده و با تشخيص معاون محترم آموزشی دانشکده 

اخته شود.مربوطه مجاز شن  

 -می حذف كارآموزی دانشکده، آموزشی نامه آيين و دانشکده مصوبات طبق  1/11  از بيش دانشجو غيبت ازای به

 دو غيرمجاز غيبت و غيبت روزهای برابر مجاز غيبت ازای به .دارند جبران به نياز دو هر غيرمجاز و مجاز غيبت(گردد

 )شود جبران غيبت روزهای برابر

 .باشد می كارآموزی روزهای ازای به نمره كسر به مجاز مربی

 .كند اعتراض ميتواند دانشجو نمره، اعالم از بعد هفته يک تا حداكثر نمره به اعتراض صورت در

 - شروع در كند اشکال ايجاد آنها برای دوره طول در است ممکن كه هستند مبتال خاصی های بيماری به كه دانشجويان

  .نمايند یهماهنگ درس مسئول با ترم

 

 

 

 منابع درس:

  بان بیشه پروانه جراحی، عمل از بعد بیمار از عمومی مراقبتهای سودارث، برونر، .3

 3:37 .اصفهان درمان و بهداشت .ویژه مراقبتهای و بیهوشی اصول .همکاران و خسرو نقیبی، .۲

 ،تهویه درمانی اکسیژن مبحث( 3:37 - دانشکاه انتشارات.. مکانیکی تهویه و تنفسی های مراقبت ،ناجی اعرابی،توکل .:

 مکانیکی

 3:33  سال. نگر جامعه نشر. بهبودی اتاق در ویژه های مراقبت اصول.زاده اکبر ،رویا قارداشی فاطمه .4

5 - Berry & Kohn’s Operating Room Technique, Publisher Mosby, 7002 
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6 -  Surgical Technology for the Surgical Technologist: A Positive Care Approach, Caruthers, 

et al Delmar Publishers (7000) 

2- Phippen Mark. L. and wells maryann. Paitent care during operative and invasive 

procedures. Sanders. 7002. 

 

 


