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 اصول بیهوشی: پیشنیاز                                                                   واحد4: واحد میزان

 رسول کاويان نژاد: و مربی مدرس نام                           ترم سوم کارشناسی هوشبری: دانشجويی رده

      هفته 16( به مدت 18تا  8)ساعت و يکشنبه ( 12تا  8) ساعت روز کارآموزی: شنبه ها

 ، امام خمینی و محمد کرمانشاهیمحل کارآموزی: اطاق عمل بیمارستان امام رضا
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 )کارآموزی(درس شرح 

يکی از واحدهای تخصصی رشته کارشناسی هوشبری است که دانشجويان طی دوره کارآموزی ضمن  حدوااين 
آشنايی با نحوه پذيرش بيمار به اتاق عمل و راهنمائی بيمار روی تخت عمل، نحوه کنترل گازهای بيهوشی، چک 

ئ  حياتی کنترل عالکردن ماشين بيهوشی آماده ساختن داروهای بيهوشی، را آموزش ديده و با نحوه 

به سک طريق ما يوی از به ونتيال سيون و تهويه رجه ، حفاظت از راههای هوائی با توIV Lineبرقراری بيماران،
 .بت از بيماران بيهوش می پردازندمراق

 :کلی هدف
مورد مطالب فرا گرفته شده در دروس نظری  سط دانشجويان کارشناسی هوشبری درتمرين و کسب مهارت تو

 بيهوشی و ير راقبت از بيماران زسی های مو ضعی و مشاقی و وريدی و بيحاستنمربوط به روشهای بيهوشی 

 بيحسی با تکيه بر اصول بيهوشی

  ه:ويژ اهداف
 رود دانشجويان انتظار می در انتهای کارآموزی از  

 .نمايداصول کلی ساختار اتاق عمل را بيان  -1

 .مقررات، قوانين و اصول علمی و اخالقی رفتار در اتاق عمل را بيان کند -2

 .اصول آماده سازی بيمار، پرونده وی و پيش درمانی در بزرگساالن و اطفال را بشرح داد -3

 .عال داشته باشدشارکت فمل را بيان نمايد و ممار به ا تاق عصول پذيرش بيا -4
 .اطرافيان را توضيح دهد و بکار گيرداهميت ارتباط مناسب با بيمار و  -5

 .انتقال بيمار از روی تخت به برانکارد و برعکس را انجام دهد -6

 .اصول ارزيابی بيمار قبل از جراحی و تعيين ريسک بيهوشی را بيان نموده در اين امر مشارکت نمايد -7
ن امر مشارکت اصول ضدعفونی، نگهداری و آمايش وسايل و تجهيزات بيهوشی را بيان نموده در اي -8

 .نمايد

 .مشارکت نمايد و  بيهوشی را بيان نموده آماده سازی و کار با ماشين -9
 .با اصول علمی اندازه گيری نمايد عالئ  حياتی بيمار را-10

 .اصول کلی پايش سيست  های مختلف بدن را توضيح دهد-11

 .شارکت نمايدنمودن وسايل مربوطه مماده در بر قراری راه وريدی و آ-12
 و داده در آماده سازی بيمار، وسايل چگونگی اداره راه هوايی و اکسيژن رسانی به بيمار را توضيح -13

 .امکانات به متخصص بيهوشی کمک نمايد

شرح داده، نکات  را نهانگهداری و عوارض آ قی، های تزريشبری، فرآورده کاربرد دارو های هويه اصول اول-14
 .بيان نمايدرا نها ضروری در استعمال آ

 .نموده و بکار گيرد اصول حفاظت فردی و پيشگيری از بروز خطرات حرفه ای را بيان -15

 .نمايد بيمارستان را بيان  اصول کنترل و پيشگيری از انتقال عفونتهای -16
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 .مشارکت نمايد در ضد عفونی کردن و فضای فيزيکی، وسايل و تجهيزات بخش بيهوشی -17

  .هوشبری مشارکت نمايددر تکميل فرمهای -18
 بيان نموده، در اين امر مشارکت نمايد شی را پس از بيهوتهای بخش مراقبمار به صول کلی انتقال بيا-19

 .از ريکاوری را بيان نمايد اصول کلی ترخيص بيمار-20
 

 :تدريس روش
 لب فراگرفته در دروس نظری بر بالين بيمارتمرين مطاتاق عمل و احضور در محيط  -

 سخنرانی  و بحث گروهی در محيط بالينی -

 شی:آموز کمك وسايل

  امکانات موجود در اتاق های عمل و بالين بيمار -

 استفاده از کالس های آموزشی، کامپيوتر و اينترنت موجود -

 

 :(دانشجو وظايف) تکالیف
 مربوطه کارآموزیحضور منظ  دانشجو در  -

 پاسخ به سئواالت مطرح شده -

 انجام خدمات، مشاوره و آموزش به بيمارمشارکت فعال در  -

 انجام امور محوله در اربطه با واحد -

 با نظارت مربی 1کارآموزی   Log Bookتکميل کردن  -

 هشرکت در امتحان پايان دور -

 

 ارزشیابی
 مربوطه Log Bookتکميل  -

 % نمره10                     معيار های اخالقی و رفتاری دانشجو:           -

 % نمره60                    معيار های حرفه ای و تخصصی دانشجو         -

 % نمره10              اليف دانشجو                                           کت -

 % نمره20               امتحان پايان دوره                                       -
 

 


