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 بسمه تعالی 

 

 دانشکده پرستاری و مامايی 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد    

 99-0011سال تحصيلی        اول لنيمسا

 مقدمه:

 PACUاين درس دانشجو با نحوه اداره بیمار بعد از عمل جراحی و مراقبت های آن ها بر حسب اهمیت و نیز با وسايل و تجهیزات  در

يا نحوه  درمان و مقابله با آن ها را می آشنا می شود. همچنین چگونگی پیشگیری از عوارض ناشی از بیوشی های جنرال و موضعی و 

 آموزد و به کار می برد
 

 

  :هدف کلی

  ريکاوری ومراقبتهای آنآشنايی با : 

 

 :اهداف رفتاری

 در پايان اين درس هر دانشجو قادر خواهد بود که:

 دهد توضيح را  بهبودی استاندارد های  اتاق تاريخچه و .0

 کند مشخصات کارکنان اتاق بهبودی را بيان .2

 تجهيزات و وسايل اتاق ريکاوری را شناخته و شرح دهد. .3

 مراحل بهبودی پس از عمل جراحی را توضيح دهد .0

 مراقبت های عمومی در ريکاوری را شرح دهد .5

 شرح دهدی مراقبت از بيمار بعد از بيهوشی را استاندارد ها .6

 مراقبت در اتاق بهبودیاصول نام درس:  

 واحد1: تعداد واحد

  ( واحد 1) نظری نوع واحد:

 تکنولوژی اتاق عملکارشناسی : تحصيلیمقطع و رشته 

 :  دروس همزمان

 25۵2تلفن داخلی دفتر: 

 طبق برنامه نصب درب دفتردفتر:  ساعات حضور در
 

 00۵00کددرس:

 حسن فرهمندمدرس : 

Email    :farahmand@nm.mui.ac.ir                                                     

 مجازی  کالسمکان کالس :  

 دوشنبه:  نظری کالس روز

  11-11.11: تئوری ساعت کالس

 11.11عت سا 42/11/99تاريخ امتحان پايان ترم:
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 مراقبت های عمومی بعد از عمل های جراحی را شرح دهد. .7

 از عمل و عوارض بيهوشی و مراقبت های اختصاصی آنرا شرح دهد.مراقبت های بعد  .۵

 علل هيپوکسی در ريکاوری را شرح داده وبشناسد وتشخيص دهد وپرسيجر درمان را انجام دهد .9

 اقدامات الزم جهت اکسيژن تراپی را توضيح دهد. .01

 مايع درمانی و کنترل جذب و دفع را شرح دهد. .00

 ای درمان آن ها را تعريف نمايد.درد، شوک، تهوع و استفراغ و روش ه .02

 انواع ماسک های الزم جهت اکسيژن بشناسد واستفاده نمايد .03

 عوارض داروهای موجود در ريکاوری را بيان نمايد. .00

 .بداند وبکاربنددترخيص بيمار از ريکاوری  معيار های .05

. 

 

  روش تدريس:

 سخنرانی، پرسش و پاسخ ، بارش افکار

عکس، فیلمابزار کمک آموزشی: اسالید،   

 
 

 فعاليتهای فراگيران:

 حضور به موقع در کالس -1

 شرکت در بحث های کالس -4
3-  

 روش ارزشيابی:

نمره61آزمون پايان ترم ) نظری(:   

نمره01آزمون پايان ترم ) عملی(:   

 حضور فعال در کالسهای نظری و عملی

مربوطه می باشد بر حسب کيفيت فعاليت به در صورتی که دانشجو مايل به انجام فعاليت های اضافه با راهنمايی استاد 

 نمره کل او ) حداکثر يک نمره ( اضافه خواهد شد.

 سياست ها وقوانين درس: 

رعايت اصول اخالق اسالمی، حرفه ای و حضور به موقع در کالس الزامی است.) مواردی مانند تاخير در حضور در کالس، 

بت کردن ، خوردن و آشاميدن، روزنامه خواندن و... باعث اخراج ترک کالس بدون اجازه و عدم بازگشت به کالس، صح

 دانشجو از کالس می شود.( 
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غيبت در جلسات در تا سقف مشخص شده در آيين نامه آموزشی مربوطه در صورتی مجاز خواهد بود و مشمول کسر -

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

 مربوطه مجاز شناخته شود.

به شرح زير می باش: 07/0نشجو در کالس درس از نحوه برخورد با غيبت غير موجه دا-  

25/1يک جلسه غيبت غير موجه             -  

نمره 0دوجلسه عيبت غير موجه              کسر  -  

نمره 25/2سه جلسه غيبت غير موجه            کسر  -  

نمره  0چهار جلسه غيبت غير موجه           کسر  -  

 

 

 

 منابع اصلی درس:

 منابع ذيل توسط خانم ليال ساداتی وهمکارانترجمه -0

 مهارت های بالينی کار در اتاق عمل ترجمه سيد علی مجيدی-2

 اسدی فاضل-زردشت–روش کار در اتاق عمل مربوط به خانم قارداشی -3

نانسی ماری، اصول کار در اتاق عمل) جلد اول از تکنيک های کار در اتاق عمل بری و کوهن( ترجمه -0

0393يال، گلچينی احسان و ديگران. انتشارات جامعه نگر ساداتی ل  

 قارداشی فاطمه، اکبرزاده رويا، اصول مراقبت های ويژه در اتاق بهبودی. انتشارات سالمی-5

برونر، سودارث، مراقبت های عمومی از بيمار بعد از عمل جراحی، پروانه پيشه بان--6  

 

 منابع جهت مطالعه بيشتر:

7-surgical technology for the surgical technologist, appositive care approach , 4d edidtion , 

4112 

8-berry & kohn s operating room technique , publhsher mosby , 4117, isbn 1141119811          
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اصول مراقبت در اتاق بهبودي  :نظري زمانبندي جدول  

  11-113.1ها ساعت  دوشنبه س  :شمار                      روزو  ساعت کالس : مدرس :آقاي حسن فرهمند      محل کال

 

جلسه موضوع ساعت تاریخ روز  

13/6/99 دوشنبه  31-31 ،  مشخصات فیزيکی بخش ، نوع طراحی ساختمان  ريکاوری تاريخچه  

از نظر انجمن بیهوشی امريکا  ريکاوری، استانداردهای بخش ريکاوری 

را شرح دهداران ايران وانجمن پرست  

 

ˮ 7/7/99  ˮ روش های بررسی سطح  - جراحی  راحل بهبودی پس از عملم

روش های باز نگه داشتن -مراقبت های عمومی  پس از عمل -هوشیاری

علت –راه های کنترل درد وايجاد بی دردی دراتاق بهبودی -راه هوايی

لیت در اتاق طريقه کنترل آب والکترو-کنترل درن ها در اتاق بهبودی

  بهبودی

 

ˮ 31/7/99  ˮ  مانیتورينگ بیمار -مراقت  های اختصاصی -شناخت تجهیزات- 

 کاپنوگرافی

 13/7/99      اختالالت فیزيولوژيک زود رس پس از عمل جراحی ومراقبت های آن  = 

 12/7/99  اختالالت فیزيولوژيک زود رس پس از عمل جراحی ومراقبت های آن = 

 10/2/99 درد و شوک -عوارض بیهوشی =   

 31/2/92 عوامل موثربرمدت –نحوه انتقال بیمار از اتاق عمل به ريکاوری وبه بخش   

تشخیص آمادگی بیمار جهت ترخیص از بخش –اقامت بیماران درريکاوری 

 ريکاوری

ˮ 39/2/92  ˮ شیوه ترخیص بیمار از ريکاوری مراقب های خاص و  
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 حسن فرهمند                                                                           

 مدير گروه اتاق عمل                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


