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 ورهفرم طرح د

                                                                                                                                                                            
شرفته مراقبت در اتاق یاصول پ : نام درس

 (PACU) بهبودی

 واحد1 واحد: تعداد

 رشته تحصیلی:
 تکنولوژی اتاق عمل 

 مقطع تحصیلی دانشجویان:
 کارشناسی پیوسته

 

مبتنی بر محل برگزاری: 
 وب )سامانه نوید(

  مدرس:

 نیّری سمیه خانم 

تحصیلی  دومنیمسال 
1400-1401 

 
 هدف کلی

 (PACUدر  بخش مراقبت های پس از بیهوشی ) استانداردهای مراقبت از بیمارآشنایی فراگیران با 
 

شماره 

 جلسه

اهداف میانی  )رئوس 

 مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: 

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(
 اهداف حیطه

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی
 زمان جلسه

 و وظایف تکالیف

 دانشجو
 ارزشیابینحوه

1 

استاندارد آشنایی با 

 طراحی اتاق عمل 

  PACUو وسایل تجهیزات 

استانداردهای مراقبتت از 

 بیمار پس از بیهوشی

 حیطه شناختی  

 د:بتوان جلسه یانرود پس از پا یانتظار م فراگیراز 

  با استاندارد طراحی اتاق عمل و تجهیزات

  آشنا شود.PACUو وسایل 

  استانداردهای مراقبت از بیمار پس از

 بیهوشی را بیان نماید.

 حیطه عاطفی

 ر انتظار می رود:از فراگی

  در مورد استانداردهای ریکاوری عالقه

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

 سامانه نوید

 
 دقیقه 120

 حضور فعال

شرکت در تاالر 

گفتگو و بحث 

 گروهی

 آزمون آغازین

                                                 
   گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیری می –روش یاددهی 

  یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط  نیای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایایان( مرحلهتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجوها بر اساس اهداف میآزمون
 دانشجویان( برگزار گردد.
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 نشان دهد و در مورد آن مطالعه کند

  به اتفاقاتی که در کالس می افتد توجه

 کند

2 

 یهتامراقبتتبا آشنایی 

بعد از عمل در اتاق  یعموم

 یبهبود

 

 حیطه شناختی  

 د:بتوانجلسه  یانرود پس از پا یانتظار م فراگیراز 

 های عمومی بعد از عمل در اتاق مراقبت

 بهبودی را نام ببرد. 

  نحوه پوزیشن دهی در اتاق بهبودی را

 توضیح دهد 

 عاطفی طهیح

 انیپس از پارود  یانتظار م ریفراگ از 

 بتواند:جلسه 

  در رابطه با نحوه پوشش بیمار بعد از عمل

 نظر خود را بیان نماید

  در رابطه با مراقبت های بعد از عمل عالقه

 نشان دهد

 شناختی

 

 عاطفی

 سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

 نمایش فیلم

 سامانه نوید

 

 نمایش اسالید

 دقیقه 120

 حضور فعال

آمادگی جهت 

کوئیز در جلسه 

 تیآ

آزمون تکوینی 

 و تشخیصی
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 یهتامراقبتتآشنایی با 

 بعد از عمل یاختصاص

 

 یشناخت طهیح

 جلسه بتواند: انیرود پس از پا یانتظار م ریفراگ از

 جراحی های چشممراقبت اختصاصی بعد از 

 جراحی های گوش و حلق و بینی 

 جراحی های فک و صورت

 جراحی های عروقی

 جراحی های قلب باز

 ای قفسه سینهجراحی ه

 جراحی های اطفال

 شناختی

 عاطفی

 

 

 

 

 

 

 سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

 سامانه نوید

 یش اسالیدنما
 دقیقه 120

 حضور فعال

آمادگی جهت 

کوئیز در جلسه 

 آتی

 آزمون تکوینی
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 جراحی های مغز و اعصاب

 را فراگیرد جراحی های سرپاییو 

 یعاطف طهیح

 رود: یانتظار م ریفراگ از

 با عالقه به درس گوش دهد

به  مراقبت های بعد از اعمال جراحی عالقه نشتان  

 دهد

4 

مراقبتت هتای آشنایی با 

 ویژه بعد از جراحی

 

 یشناخت طهیح

 جلسه بتواند: انیرود پس از پا یانتظار م ریفراگ از

هتتای اختصاصتتی بعتتد از عمتتل شتتامل مراقبتتت

 مانیتورینگ همودینامیک، کنترل ریتم قلبی، پتالس

 اکسیمتری و کاپنومتری را توضیح دهد.

روش های تهاجمی کنترل فشار خون شریانی را  .2

 توضیح دهد.

 اندیکاسیون های کاتتر ورید مرکزی را نام ببرد..3

. اهمیت قرارگیری کاتتر شریان ریوی را توضتیح 4

 دهد.

یعاطف طهیح  

 رود: یانتظار م ریفراگ از

 عالقه به درس گوش دهد با

 های ویژه بعد از جراحی توجه نشان دهد به مراقبت

 شناختی

 عاطفی

 

 

 

 

 

 سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

 سامانه نوید

 نمایش اسالید
 دقیقه 120

 حضور فعال

آمادگی جهت 

کوئیز در جلسه 

 آتی

 آزمون تکوینی

5 
 یها روش انواعآشنایی با 

  ییهوا راه کردن باز

 یشناخت طهیح

 جلسه بتواند: انیرود پس از پا یتظار مان ریفراگ از

 آشنا و هوایی راه کردن باز های روش انواع با

 .شود

 تراپی را نام ببرد . انواع روش های اکسیژن2

 

 

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

 سامانه نوید

 نمایش اسالید
 دقیقه 120

 حضور فعال

آمادگی جهت 

کوئیز در جلسه 

 آتی

 آزمون تکوینی
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 . کاربرد ماسک با کیسه ذخیره را بیان کند3

. میزان اکسیژن رسانی با ماسک ونچوری را  بیان 4

 کند

 . فواید کاتتر نازال را نام ببرد5

ندیکاسیون استفاده از چادر اکسیژن را توضیح . ا6

 دهد.

 یعاطف طهیح

 رود: یانتظار م ریفراگ از

 عالقه به درس گوش دهد با

به استفاده از انواع روش های اکسیژن تراپی عالقه  

 نشان دهد.

 یهوشیعوارض بآشنایی با  6

 یشناخت طهیح

 جلسه بتواند: انیرود پس از پا یانتظار م ریفراگ از

مشکالت تنفسی و قلبی و عروقی بیمار در  .1

 ریکاوری را نام ببرد.

نحوه مدیریت مشکالت تنفسی و قلبی و  .2

 .عروقی بیمار در ریکاوری را بیان کند

علل و درمان تهوع و استفراغ بیمار در  .3

 ریکاوری را ذکر نماید.

 یعاطف طهیح

 رود: یانتظار م ریفراگ از

 عالقه به درس گوش دهد با

 نسبت به عوارض بیهوشی توجه نشان دهد

 شناختی

 

 

 عاطفی

 سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

 سامانه نوید

 نمایش اسالید
 دقیقه 120

 حضور فعال

 آمادگی جهت

کوئیز در جلسه 

 آتی

 آزمون تکوینی

7 
 هتای آشتنایی بتا روش

 درد جلسه چهارم  کنترل

 یشناخت طهیح

 جلسه بتواند: انیرود پس از پا یانتظار م ریفراگ از

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 وایت برد

 نمایش اسالید
 دقیقه 120

 حضور فعال

گی جهت آماد
 آزمون تکوینی
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 آشنا غیردارویی کنترل درد های روش با .1 برنامه ترخیصی

  شود

 را نام ببرد  دارویی کنترل درد های روش .2

مراقبت  برنامه ترخیصی بیمار از بخش .3

 های پس از بیهوشی توضیح دهد.

 معیار آلدرت را توضیح دهد .4

 یعاطف طهیح

 رود: یانتظار م ریفراگ از

 عالقه به درس گوش دهد با

 نظر خود را در رابطه با درد بیماران بیان کند

کوئیز در جلسه  بحث گروهی 

 آتی

8 
داروهتتای آشتتنایی بتتا 

 و ترالی اورژانس ریکاوری

 یشناخت طهیح

 جلسه بتواند: انیرود پس از پا یانتظار م ریفراگ از

 اندیکاسیون داروهای شل کننده را نام ببرد

 کنتراندیکاسیون داروهای بیهوشی را توضیح دهد

 ببردعوارض داروهای بیهوشی را نام 

 یعاطف طهیح

 رود: یانتظار م ریفراگ از

 عالقه به درس گوش دهد با

نسبت به آشنایی با عوارض داروهای بیهوشی توجه 

 نشان دهد

 شناختی
 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

 سامانه نوید

 نمایش اسالید
 دقیقه 120

کنفرانس 

 بالینی

 حضور فعال

 آزمون تکوینی

 جمع بندی و رفع اشکال 9

 یشناخت طهیح

جلسه  انیرود پس از پا یانتظار م ریفراگ از

 دانشجو بتواند بتواند:

مسائل مختلف ارائه شده در طول ترم را حل  .1

 نماید.

 شناختی

 عاطفی
 حل مسئله

 سامانه نوید

 نمایش اسالید
 دقیقه 120

 حضور فعال

آمادگی جهت 

کوئیز در جلسه 

 آتی

 پایانیآزمون 
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هدف از ارائه این واحد درسی را به خوبی  .2

 درک کرده باشد.

 یعاطف طهیح

 رود: یانتظار م ریفراگ از

 عالقه به درس گوش دهد با

 یان ترم شرکت کند.با انگیزه و اشتیاق در امتحان پا

 

 نحوه ارزشیابی:

 نمره 2 )شرکت در گفتگو(ارزشیابی تکوینی •

 نمره 1کوئیز و پرسش و پاسخ                   •
 نحوه محاسبه نمره کل:

 نمره 17  انیآزمون پای

 منابع:
 1393های کار در اتاق عمل بری و کوهن( ترجمه ساداتی لیال، گلچینی احسان و دیگران، انتشارات جامه نگر، نانسی ماری، اصول کار در اتاق عمل )جلد اول از تکنیک -1

 1392جامعه نگر. -های ویژه در اتاق بهبودی. انتشارات سالمیقارداشی فاطمه، اکبرزاده رویا، اصول مراقبت -2

 های عمومی از بیمار بعد از عمل جراحی، پروانه بیشه بانبرونر، سودارث، مراقبت -3

 1392گلچینی، احسان، اصول مراقبت از بیمار در اتاق بهبودی انتشارات جامعه نگر. چاپ دوم.  -ساداتی،لیال -4

5- Berry & Kohn`s Operating Room Technique / Nancymarie Philips/ Mosby; 12 edition/ ISBN: 9780323073585 
 

 


