دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود
دانشکده پسشکی

طرح درس  :کار آموزی بیمارستانی ()1
ػٌَاى دسس  :کارآموزی بیمارستانی()1

سبل تحصیلی :

تؼذاد ٍ ًَع ٍاحذ  4 :واحد کارآموزی ()1

فشاگیشاى  :دانشجویان کارشناسی هوشبری

ضوبسُ دسس :
پیص ًیبص  :اصول بیهوشی
هذسسیي  :خبًن سٌجشی-خبًن اضشفی-آقبی ػبهشی-خبًن ًَفشستی
اهداف کلی :
تعداد

آشنایی

اهداف ویژه  :دانشجو باید

شیوه

جلسات

دانشجویان

قادر باشد

تدریس

فعالیتهای دانشجویان

با :
ّ-1ذف اص ثشگضاسی دٍسُ سا ثذاًذ.

ثب اّذاف کلی

گشٍُ A,B

دٍسُ (جلسِ
تَجیحی)

ً-2حَُ اًجبم کبسآهَصی دس طَل تشم سا
ثذاًذ.

ضشکت دس جلسِ تَجیحی

-3چگًَگی اسصیبثی داًطجَ دس طَل
کبسآهَصی سا ثذاًذ.
-4ثِ حضَس فؼبل دس کبسآهَصی پی ثجشد.

سخٌشاًی

-5ثب هقشسات ثیوبسستبى ٍ اتبق ػول آضٌب
ضَد.
-1قسوت ّبی هختلف هبضیي ثیَْضی سا
ثشسٍی آى ًطبى دادُ ٍ طشص کبس ّش یک سا ثیبى

اٍل

هبضیي ثیَْضی

گشٍُ A

کٌذ.
-2حجن گبص داخل کپسَل ّب ( )N2O,O2سا
کٌتشل ًوبیذ.
-3هبضیي سا اص ًظش ًطت گبصّبی ثیَْضی

ثحث ،پشسص ٍ

ضشکت دس کبس گشٍّی ٍ

پبسخ ٍ ًوبیص

اجشای هَاسد آهَصش دادُ

ػولی

ضذُ

کٌتشل ًوبیذ.
ًٍ-4تیالتَس هبضیي ثیَْضی سا تٌظین ًوبیذ.
-1قسوت ّبی هختلف هبضیي ثیَْضی سا
ثشسٍی آى ًطبى دادُ ٍ طشص کبس ّش یک سا ثیبى

دٍم

هبضیي ثیَْضی

گشٍُB

کٌذ.
-2حجن گبص داخل کپسَل ّب ( )N2O,O2سا
کٌتشل ًوبیذ.
-3هبضیي سا اص ًظش ًطت گبصّبی ثیَْضی

ضشکت دس کبس گشٍّی ٍ
ثحث ،پشسص ٍ

اجشای هَاسد آهَصش دادُ

پبسخ ٍ ًوبیص

ضذُ

ػولی

کٌتشل ًوبیذ.
ًٍ-4تیالتَس هبضیي ثیَْضی سا تٌظین ًوبیذ.

سَم

آهبدُ سبصی هیض
ثیَْضی ٍ ضجیِ

ٍ-1سبیل هَسد ًیبص ثشای ثیَْضی سا هتٌبست ثب

ثحث ،پشسص ٍ

ضشکت دس کبس گشٍّی ٍ

ثیَْضی آهبدُ ًوبیذ.

پبسخ ٍ ًوبیص

اجشای هَاسد آهَصش دادُ

ػولی

ضذُ

ٍضؼیت فیضیکی ثیوبس ثش سٍی هیض هبضیي
-2سبکطي سا سٍضي ًوَدُ اص صحي کبس آى

گشٍُB

سبصی ایٌذاکطي
ثیَْضی

آهبدُ سبصی هیض

چْبسم

ثیَْضی ٍ ضجیِ

گشٍُ A

سبصی ایٌذاکطي
ثیَْضی

اطویٌبى حبصل ًوبیذ.
-3صحت ػولکشد ٍسبیل الصم جْت ثیَْضی
سا قجل اص اًجبم ایٌذاکطي کٌتشل ًوبیذ.
ٍ-1سبیل هَسد ًیبص ثشای ثیَْضی سا هتٌبست ثب

ثحث ،پشسص ٍ

ضشکت دس کبس گشٍّی ٍ

ثیَْضی آهبدُ ًوبیذ.

پبسخ ٍ ًوبیص

اجشای هَاسد آهَصش دادُ

ػولی

ضذُ

ٍضؼیت فیضیکی ثیوبس ثش سٍی هیض هبضیي
-2سبکطي سا سٍضي ًوَدُ اص صحي کبس آى
اطویٌبى حبصل ًوبیذ.
-3صحت ػولکشد ٍسبیل الصم جْت ثیَْضی
سا قجل اص اًجبم ایٌذاکطي کٌتشل ًوبیذ.
 -1هبًَسّبی هؼوَل ثشای ثبص کشدى ساُ َّایی سا

پٌجن
گشٍُ A

اکسیژى تشاپی
ٍ تَْیِ ثب
هبسک

ثش سٍی هبًکي اًجبم دّذ.
-2ایشٍی دّبًی حلقی هٌبست سا ثطَس صحیح
دس دّبى هبًکي قشاس دّذ.

ثحث ،پشسص ٍ پبسخ ٍ

ضشکت دس کبس گشٍّی ٍ

ًوبیص ػولیجش سٍی

اجشای هَاسد آهَصش دادُ

هبًکي

-3ثَسیلِ ثگ ،هبسک ٍ اکسیژى هبًکي سا

ضذُ

ثطَس صحیح تَْیِ ًوبیذ.
-4ثب سٌذ ثیٌی اکسیژى تشاپی سا اًجبم دّذ.
 -1هبًَسّبی هؼوَل ثشای ثبص کشدى ساُ َّایی سا

ضطن
گشٍُ B

اکسیژى تشاپی
ٍ تَْیِ ثب
هبسک

ثش سٍی هبًکي اًجبم دّذ.
-2ایشٍی دّبًی حلقی هٌبست سا ثطَس صحیح
دس دّبى هبًکي قشاس دّذ.

ثحث ،پشسص ٍ پبسخ ٍ

ضشکت دس کبس گشٍّی ٍ

ًوبیص ػولیجش سٍی

اجشای هَاسد آهَصش دادُ

هبًکي

-3ثَسیلِ ثگ ،هبسک ٍ اکسیژى هبًکي سا

ضذُ

ثطَس صحیح تَْیِ ًوبیذ.
-4ثب سٌذ ثیٌی اکسیژى تشاپی سا اًجبم دّذ.
ً-1حَُ اًجبم تست ّبی سایج دس هَسد
ضٌبسبیی هَاسد لَلِ گزاسی هطکل سا ًطبى
دّذ.

ّفتن
گشٍُ B

السًگَسکَپی
ٍ لَلِ گزاسی
تشاضِ

ٍ-2سبیل لضم جتِ لَلِ گزاسی سا آهبدُ ًوبیذ.
-3ثب اًجبم السًگَسکَپی صحیح هبًکي

ثحث ،پشسص ٍ پبسخ ٍ

ضشکت دس کبس گشٍّی ٍ

ًوبیص ػولیجش سٍی

اجشای هَاسد آهَصش دادُ

هبًکي

هشثَطِ سا ظشف کوتش اص  15ثبًیِ لَلِ گزاسی

ضذُ

ًوبیذ.
-4صحت قشاس گیشی لَلِ سا کٌتشل ًوبیذ.
 Extubation-5هبًکي سا ثطَس صحیح اًجبم
دّذ.
ً-1حَُ اًجبم تست ّبی سایج دس هَسد
ضٌبسبیی هَاسد لَلِ گزاسی هطکل سا ًطبى
دّذ.

ّطتن
گشٍُ A

السًگَسکَپی
ٍ لَلِ گزاسی
تشاضِ

ٍ-2سبیل لضم جتِ لَلِ گزاسی سا آهبدُ ًوبیذ.
-3ثب اًجبم السًگَسکَپی صحیح هبًکي

ثحث ،پشسص ٍ پبسخ ٍ
ًوبیص ػولیجش سٍی
هبًکي

هشثَطِ سا ظشف کوتش اص  15ثبًیِ لَلِ گزاسی

ضشکت دس کبس گشٍّی ٍ
اجشای هَاسد آهَصش دادُ
ضذُ

ًوبیذ.
-4صحت قشاس گیشی لَلِ سا کٌتشل ًوبیذ.
 Extubation-5هبًکي سا ثطَس صحیح اًجبم
دّذ.

آهبدُ سبصی

ًْن

داسٍّبی

گشٍُ A

ثیَْضی

دّن

آهبدُ سبصی

گشٍُ B

داسٍّبی

-1قجل اص آهبدُ سبصی داسٍّبی ثیَْضی ،
هطخصبت سٍی ٍیبل سا هطبلؼِ ًوبیذ.
ٌّ-2گبم آهبدُ سبصی داسٍ ًکبت آسپتیک سا

ثحث ،پشسص ٍ

سػبیت ًوبیذ.

پبسخ ٍ ًوبیص

اجشای هَاسد آهَصش دادُ

ػولی

ضذُ

ٌّ-3گبم آهبدُ سبصی داسٍ ثِ ًَع ٍ هیضاى
حالل هَسد ًیبص جْت ایجبد غلظت هَسد ًظش

ضشکت دس کبس گشٍّی ٍ

تَجِ ًوبیذ.
 -4پس اص آهبدُ سبصی داسٍ ثِ سًگ ،ضفبفیت ٍ
ٍجَد احتوبلی سسَة دس هحلَل تَجِ ًوبیذ.
-1قجل اص آهبدُ سبصی داسٍّبی ثیَْضی ،
هطخصبت سٍی ٍیبل سا هطبلؼِ ًوبیذ.
ٌّ-2گبم آهبدُ سبصی داسٍ ًکبت آسپتیک سا

ثحث ،پشسص ٍ

سػبیت ًوبیذ.

پبسخ ٍ ًوبیص

ٌّ-3گبم آهبدُ سبصی داسٍ ثِ ًَع ٍ هیضاى

ضشکت دس کبس گشٍّی ٍ
اجشای هَاسد آهَصش دادُ

ثیَْضی

حالل هَسد ًیبص جْت ایجبد غلظت هَسد ًظش
تَجِ ًوبیذ.

ػولی

ضذُ

 -4پس اص آهبدُ سبصی داسٍ ثِ سًگ ،ضفبفیت ٍ
ٍجَد احتوبلی سسَة دس هحلَل تَجِ ًوبیذ.
-1اٍساق پشًٍذُ سا اص ًظش ٍجَد ثشگِ پزیشش ،
سضبیت ػول ٍ ثیَْضی ٍ اػوبل خبظ  ،ضشح
حبل  ،آهبدگی قجل اص ػول ٍ آصهبیطبت کٌتشل
ًوبیذ.

ًحَُ تحَیل

یبصدّن
گشٍُ A

گشفتي ثیوبس ٍ

-2سَاالت هشثَط ثِ آهبدگی ثیوبس سا ثب فشم
ّبی هخصَظ هطبثقت دّذ.
-3دست ثٌذ َّیت  ،گبى ٍ ػذم ٍجَد لجبس

هطبلؼِ اٍساق

ّبی صیش  ،اضیبء فلضی  ،اًذام ّبی هصٌَػی ٍ

پشًٍذُ ٍ پش

طَل صهبى  NPOسا سَال ٍ کٌتشل ًوبیذ.

کشدى چبست
ثیَْضی

ثحث ،پشسص ٍ

ضشکت دس کبس گشٍّی ٍ

پبسخ

اجشای هَاسد آهَصش دادُ
ضذُ

4ثِ ًظن ٍ تشتیت قشاس گیشی اٍساق پشًٍذُ
تَجِ ًوبیذ.
 -5هحتَای ّش ثشگِ سا تَضیح دّذ.
-6جْت اطالػبت خَاستِ ضذُ دقیقب ثِ ثشگِ
یب ثشگِ ّبی هَسد ًظش هشاجؼِ ًوبیذ.
-1اٍساق پشًٍذُ سا اص ًظش ٍجَد ثشگِ پزیشش ،
سضبیت ػول ٍ ثیَْضی ٍ اػوبل خبظ  ،ضشح

ًحَُ تحَیل
گشفتي ثیوبس ٍ

دٍاصدّن
گشٍُ B

هطبلؼِ اٍساق

حبل  ،آهبدگی قجل اص ػول ٍ آصهبیطبت کٌتشل
ًوبیذ.
-2سَاالت هشثَط ثِ آهبدگی ثیوبس سا ثب فشم
ّبی هخصَظ هطبثقت دّذ.
-3دست ثٌذ َّیت  ،گبى ٍ ػذم ٍجَد لجبس

پشًٍذُ ٍ پش

ّبی صیش  ،اضیبء فلضی  ،اًذام ّبی هصٌَػی ٍ

کشدى چبست

طَل صهبى  NPOسا سَال ٍ کٌتشل ًوبیذ.

ثیَْضی

ثحث ،پشسص ٍ

ضشکت دس کبس گشٍّی ٍ

پبسخ

اجشای هَاسد آهَصش دادُ
ضذُ

4ثِ ًظن ٍ تشتیت قشاس گیشی اٍساق پشًٍذُ
تَجِ ًوبیذ.
 -5هحتَای ّش ثشگِ سا تَضیح دّذ.
-6جْت اطالػبت خَاستِ ضذُ دقیقب ثِ ثشگِ
یب ثشگِ ّبی هَسد ًظش هشاجؼِ ًوبیذ.

سیضدّن
گشٍُ B

ًحَُ تحَیل
گشفتي ثیوبس ٍ
هطبلؼِ اٍساق
پشًٍذُ ٍ پش کشدى
چبست ثیَْضی

-1اصَل ثشقشاسی ثیوبس سا ثکبس گیشد.
-2تشتیت ٍ ًظن سَاالت سا دسهصبحجِ ثب ثیوبس ساس
سػبیت کٌذ.

ثحث ،پشسص ٍ

ضشکت دس کبس گشٍّی ٍ

پبسخ

اجشای هَاسد آهَصش دادُ

ًَ-3ع سَاالت هتٌبست ثب ػلت هشاجؼِ ثیوبس سا

ضذُ

اًتخبة کٌذ.
-4گضاسش کبهل(ثش اسبس خصَصیبت رکش ضذُ دس
سفشًس) اص پشًٍذ ثیوبس تْیِ ًوبیذ.
-5اختصبسات سایج سا دس گضاسضبت ثکبس ثجشد.
-1اصَل ثشقشاسی ثیوبس سا ثکبس گیشد.

ًحَُ تحَیل

-2تشتیت ٍ ًظن سَاالت سا دسهصبحجِ ثب ثیوبس ساس
سػبیت کٌذ.

چْبسدّن

گشفتي ثیوبس ٍ

ًَ-3ع سَاالت هتٌبست ثب ػلت هشاجؼِ ثیوبس سا

گشٍُ A

هطبلؼِ اٍساق

اًتخبة کٌذ.

پشًٍذُ ٍ پش کشدى
چبست ثیَْضی

پبًضدّن

توشیي

ضشکت دس کبس گشٍّی ٍ
ثحث ،پشسص ٍ

اجشای هَاسد آهَصش دادُ

پبسخ

ضذُ

-4گضاسش کبهل(ثش اسبس خصَصیبت رکش ضذُ دس
سفشًس) اص پشًٍذ ثیوبس تْیِ ًوبیذ.
-5اختصبسات سایج سا دس گضاسضبت ثکبس ثجشد.

توشیي کلیِ هطبلت آهَصش

ثحث ،پشسص ٍ

ضشکت دس کبس گشٍّی ٍ

پبسخ

اجشای هَاسد آهَصش دادُ
ضذُ

دیذُ

گشٍُ A,B

ضشکت دس کبس گشٍّی ٍ

پبًضدّن
گشٍُ A,B

توشیي

توشیي کلیِ هطبلت آهَصش

ثحث ،پشسص ٍ

اجشای هَاسد آهَصش دادُ

دیذُ

پبسخ

ضذُ

اهتحبى

ضشکت دس جلسِ اهتحبى

گشٍُ : A
گشٍُ : B

اسصضیبثی:
اسصضیبثی  :آصهَى هیبًتشم (ضفبّی ٍ ػولی) ً % 20وشُ
آصهَى پبیبًتشم ( ضفبّی ٍ ػولی) ً % 60وشُ
ًجبم تکبلیف ً % 10وشُ
هسئَلیت پزیشی ٍ حضَس فؼبل دس اتبق ػول ً % 10وشُ

هٌبثغ ٍ هأخز:

