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 کبرضٌبسيتحصیلي: یٍ رضتِ هقطغ  َّضجری گرٍُ آهَزضي:    پیراپسضکي   داًطکذُ:
تکٌیک ّبی ثیَْضي ٍ یص ًیبز: پ  ًظریًَع ٍاحذ:          2 تؼذاد ٍاحذ:   پس از ثیَْضيهراقجتْبی  ًبم درس:

 ادارُ درد

 داًطکذُ پیراپسضکي B-1کالس  هکبى ثرگساری:                  51-51 :سبػت                  ضٌجِ :زهبى ثرگساری کالس: رٍز

 دکتر قذرتي :هذرسیي )ثِ ترتیت حرٍف الفجب(     دکتر قذرتي هسئَل درس:      تؼذاد داًطجَيبى:

 :رسضرح د

فراگیری اصَل کلي کبر ٍ ادارُ ثخص هراقجت ّبی پس از ثیَْضي ٍ هراقجت از ثیوبراى ثستری در ٍاحذ هراقجت ّبی پس 

 ػَارض احتوبلي پس از ػول جراحياز ثیَْضي،پبيص ٍ گسارش 

 

در ايي درس داًطجَ ثب سبختبر،ٍسبيل ،تجْیسات، استبًذارد ّب ٍ ًحَُ ادارُ کبر در ٍاحذ هراقجت ّبی پـس از   :يّذف کل 

ثیَْضي آًب ضذَّ هراقجت هطلَة از ثیوبراى ثستری کِ ًیبزهٌذ تَجْبت ٍيژُ ّستٌذ را فرا هیگیرد.ٍ قـبدر خَاّـذ ثـَد    

ز ػول جراحي را درک ًوَدُ،در جْت پیطگیری،گسارش صحیح ٍ کوک ثِ درهبى آًْب تحت ًظبرت هتخصص ػَارض پس ا

 ثیَْضي اقذام ًوبيذ.

 

 اّذاف رفتبری جلسِ اٍل:

اس فزاگیز اًتظار هی رٍد: رطدر پایاى د  

 را تیاى وٌذ. (PACU) َْؽیپظ اس تی ضزٍرت ایجاد ٍاحذّای هزالثت -

 را تیاى وٌذ.َْؽی اس تیهزالثتْای پظ تاریخچِ احذاث  -

 تجشیِ تحلیل وٌذ.اعتاًذارد ّای هزالثت ّای پظ اس تیَْؽی را  -

 هغلَب را ؽزح دّذ. َْؽیهزالثتْای پظ اس تی هشایای یه -

 تذاتیز ٍ توْیذات السم در هزالثت اس تیوار در ٍاحذ هزالثت ّای پظ اس تیَْؽی را تَصیف وٌذ. -

 

 ی هطبلتثٌذی ارائِىزهبجذٍل 

 5جلسِ

 هذت سهاى)دلیمِ(

 ارزضیبثي ی تذريس ضیَُ رئَس هطبلت هَضَع درس

 

 عاػت2

آؽٌایی تا ٍاحذ هزالثت ّای پظ اس 

 (PACU تیَْؽی)

 پاعخ-پزعؼ PACUتاریخچِ 

 عخٌزاًی تؼاهلی

 ًوایؼ فیلن

 پیؼ اسهَى

اعتاًذارد ّای هزالثت پظ  ؽفاّی

 اس تیَْؽی

 هغلَب PACU تؼزیف
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 :جلسِ دٍماّذاف رفتبری 

 اس فزاگیز اًتظار هی رٍد: رطدر پایاى د

 وٌذ. تَصیفرا  PACUٍیضگی عاختاری  -

 را ؽزح دّذ. PACUتجْیشات ٍ هاًتیَریٌگ ّای هَرد ًیاس ٍاحذ  ٍعایل، -

 .را ؽزح دّذ PACU هزالثت اس تیوار در تذاتیز ٍ توْیذات السم -

 .تیاى وٌذتا اصَل صحیح را  PACUتیوار تِ  اًتمالًحَُ  -

 .ت ّای تؼذ اس ػول را ؽزح دّذتَصیِ ؽذُ تَعظ اًجوي تیَْؽی اهزیىا در هَرد هزالث راٌّواّای تالیٌی -

 

 ی هطبلتثٌذی ارائِجذٍل زهبى

 2جلسِ

 هذت سهاى)دلیمِ(

 ارزضیبثي ی تذريس ضیَُ رئَس هطبلت هَضَع درس

 

 عاػت2

 پاعخ-پزعؼ  PACU عاختاری ٍیضگی ّای PACUٍ ٍیضگی ّای  تجْیشات

 تؼاهلی عخٌزاًی

 اعالیذ

 ؽفاّی

 تجْیززشات هززَرد ًیززاس ٍاحززذ 

PACU 
 

 اًجام تىالیف  
 ًحَُ هزالثت اس تیوار در ٍاحذ

PACU  تززز اعززاط اعززتاًذارد

 ASAػلوی ٍ خغَط راٌّوا 
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 اّذاف رفتبری جلسِ سَم:

 اس فزاگیز اًتظار هی رٍد: رطدر پایاى د

 .وٌذ تَصیفرا  PACUّای پذیزػ تیوار تِ هؼیار -

 را تَضیح دّذ. تا اصَل صحیح پذیزػ تیوار تِ ریىاٍری  اصَل -

 را ؽزح دّذ.PACU اصَل ارسیاتی تیوار در سهاى پذیزػ تِ -

 .ًام تثزد ٍ وارتزدّای ّز یه را تَضیح دّذهاًیتَریٌگ ّای هٌاعة تزای تیوار  -

 ی هطبلتثٌذی ارائِجذٍل زهبى

 1جلسِ

 هذت سهاى)دلیمِ(

 ارزضیبثي ی تذريس ضیَُ رئَس هطبلت درس هَضَع

 

 عاػت2

   ِ  ًحَُ پزذیزػ تیوزار تز

PACU 
     ِ  هؼیزار ّزای پزذیزػ تیوزار تز

PACU 
 پاعخ-پزعؼ

 عخٌزاًی تؼاهلی

 اعالیذ

Quiz 

 ؽثیِ عاسی ٍضؼیت تالیٌی

 PACU ا پذیزػ تیوار تِ

خغززَط راٌّوززای اصززلی تزززای  

 هزالثت تیواراى در ایي تخؼ

اصزَل هاًیتَریٌززگ تیوززاراى ٍ   -

اًتخززاب پززایؼ ّززای هٌاعززة   

 ٍضؼیت تیوار 
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 اّذاف رفتبری جلسِ چْبرم:

 اس فزاگیز اًتظار هی رٍد: رطدر پایاى د

 تیواراى را ًام تثزد.تْذیذوٌٌذُ ٍ خغزات تالمَُ  تٌفغی ػَارض ؽایغ -

 ٍ رٍػ تؾخیص ایي ػَارض را تَضیح دّذ. ػَارض پظ اس تیَْؽی -

 .ایی در ؽزایظ اٍرصاًظ را ؽزح دّذاًغذاد راُ َّ دچار تذاتیز ٍ توْیذات السم در هزالثت اس تیوار -

 ػالئن ٍ ًؾاًِ ّای تالی هاًذى اثزات ؽل وٌٌذُ ّا را تَضیح دّذ. -

 را ؽزح دّذ. دارٍّای تیَْؽیػلل عَالًی ؽذى اثز  -

 

 

 ی هطبلتارائِثٌذی جذٍل زهبى

 4جلسِ

 هذت سهاى)دلیمِ(

ی ضیَُ رئَس هطبلت هَضَع درس

 تذريس 

 ارزضیبثي

 

 عاػت2

 

ػَارض ؽایغ تٌفغی  -

تیواراى در تخؼ 

 ریىاٍری

 
 

ػَارض ؽایغ تٌفغی  -

 تیواراى در تخؼ ریىاٍری

اًغذاد راُ َّایی ٍ ػلل  -

 ؽایغ آى

اًغذاد راُ َّایی تؼلت  -

 واّؼ تَى ػضالت حلك

َّایی تؼلت اًغذاد راُ  -

تالی هاًذى اثزات دارٍّای 

 ؽل وٌٌذُ

 

 پاعخ-پزعؼ

 عزززززخٌزاًی

 تؼاهلی

 اعالیذ

 

 ٍ وَئیش یؽفاّ

   فیاًجام تىال
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 اّذاف رفتبری جلسِ پٌجن:

 اس فزاگیز اًتظار هی رٍد: رطدر پایاى د

 .را تیاى وٌذُ هحزن ػصثی تالیواًذُ ؽلی ًحَُ پایؼ تالیٌی ٍ تا اعتفادُ اس دعتگا -

 ػلل عَالًی ؽذى اثزات دارٍّای ؽل وٌٌذُ را ًام تثزد. -

 را ؽزح دّذ. پظ اس تیَْؽی ػارضِ دچارًحَُ هذیزیت ٍ درهاى  -

 ػلل دیگز اًغذاد راُ َّایی هاًٌذ اعپاعن حٌجزُ، ادم ٍ ّواتَم راُ َّایی را ًام تثزد ٍ ػالئن آًْا را ؽزح دّذ. -

 ًحَُ هزالثت ٍ تزخَرد هٌاعة تا تیواراى اًغذاد راُ َّایی را تِ تزتیة اٍلَیت تَضیح دّذ.  -

 

 ی هطبلتثٌذی ارائِجذٍل زهبى

 1جلسِ

 هذت سهاى)دلیمِ(

 ارزضیبثي ی تذريس ضیَُ رئَس هطبلت هَضَع درس

 

 عاػت2

 تؾزززخیص ٍ وٌتززززلًحزززَُ 

ػزززَارض تٌفغزززی تؼزززذ اس   

 تیَْؽی

تؼذ  هؾخص وزدى ػَارض تٌفغی

ًاؽززی اس تالیواًززذى   اس تیَْؽززی

اثزات ؽل وٌٌذُ ّا ٍ هاًیتَریٌزگ  

 ؽلی ػضالًی

 پاعخ-پزعؼ

 عخٌزاًی تؼاهلی

ٍ  ًوزززایؼ فزززیلن

 ػىظ

 ٍ ؽثیِ عاسی یؽفاّ

   فیاًجام تىال

 

ػلل دیگز اًغذاد راُ ّزَایی هاًٌزذ   

 ادم ٍ اعپاعن ٍ آپٌِ اًغذادی

 

 درهاى اًغذاد راُ َّایی
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 اّذاف رفتبری جلسِ ضطن:

 اس فزاگیز اًتظار هی رٍد: رطدر پایاى د

 ّایپَوغوی را تؼزیف وٌیذ.  -

 ػلل ؽایغ ّیپَوغوی در ریىاٍری را ًام تثزد.  -

 ّیپًٍَتیالعیَى تؼذ اس ػول ٍ هىاًیغن ّیپَوغوی ًاؽی اس آى را تَضیح دّذ. ػلل -

 ًٍتیالعیَى را ؽزح دّذ.رٍػ تزخَرد ٍ هزالثت اس تیوار دچار ّیپَ  -

 

 

 

 ی هطبلتثٌذی ارائِجذٍل زهبى

 6جلسِ

 هذت سهاى)دلیمِ(

 ارزضیبثي ی تذريس ضیَُ رئَس هطبلت هَضَع درس

 

 عاػت 2

 ػَارض تٌفغی 

  ّیپَوغوی ٍ ّیپَ ًٍتیالعیَى

 پاعخ-پزعؼ تؼزیف ّیپَوغوی 

 تؼاهلیعخٌزاًی 

 ًوایؼ فیلن

 

 
Quiz 

 ریىاٍریػلل ؽایغ ّیپَوغوی در 

ّیپًٍَتیالعزززیَى، ػلزززل ٍ ًحزززَُ   

 تؾخیص ٍ درهاى آى
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 اّذاف رفتبری جلسِ ّفتن:

اس فزاگیز اًتظار هی رٍد رطدر پایاى د  

 فیشیَلَصی تٌفغی ٍ ًغثت تَْیِ تِ جزیاى خَى ریَی را تِ اختصار تَضیح دّذ. -

 ػلل ؽایغ ادم ریَی در ریىاٍری را ًام تثزد. -

 تؾخیصی آعیة ریَی ًاؽی اس تزاًغفَسیَى را ؽزح دّذ.اصَل  -

 .تَضیح دّذًحَُ هزالثت ٍ درهاى ادم ریِ ٍ ّیپَوغوی ًاؽی اس آى را  -

 هىاًیغن ادم ًاؽی اس اًغذاد راُ َّایی را ؽزح دّذ. -

 

 

 ی هطبلتثٌذی ارائِجذٍل زهبى

 7جلسِ

 هذت سهاى)دلیمِ(

 ارزضیبثي ی تذريس ضیَُ رئَس هطبلت هَضَع درس

 

 

 عاػت 2

 ػَارض تٌفغی

ضى  اختالل ًٍتیالعیَى تِ پزفیَ

 ٍ ؽاًت راعت تِ چپ

ػلل ٍ هىاًیغن ّیپَوغوی ًاؽی اس ؽاًت راعت تزِ  

 V/Qچپ ٍ اختالل ًغثت 

 

 پاعخ-پزعؼ

عززززززخٌزاًی 

 تؼاهلی

ًوایؼ ػىزظ  

 ٍ اعالیذ

 

 

 ادم ریِ ٍ ػلل آى

 آعیة ریَی ًاؽی اس تزاًغفَسیَى

 ًاؽی اس اًغذاد راُ َّاییادم ریِ 
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 اّذاف رفتبری جلسِ ّطتن:

اس فزاگیز اًتظار هی رٍد: رطدر پایاى د  

 اًذیىاعیَى ّای اوغیضى درهاًی را ًام تثزد. -

 .ًام تثزد ٍ وارتزد ّز یه را ؽزح دّذٍ لَاسم هختلف اوغیضى تزاپی را  ٍعایل -

 .تَضیح دّذػَارض ٍ هحذٍدیت ّای ّز وذام اس ٍعایل را  -

 هغوَهیت تا اوغیضى ٍ ػالئن آى را ؽزح دّذ.  -

 ی هطبلتثٌذی ارائِجذٍل زهبى

 8جلسِ

 هذت سهاى)دلیمِ(

 ارزضیبثي ی تذريس ضیَُ رئَس هطبلت هَضَع درس

 

 

 عاػت 2

رٍػ ّا ٍ ٍعایل 

هختلف  اوغیضى 

 درهاًی در ریىاٍری

اًتمال ٍ پذیزػ اوغیضى درهاًی حیي 

 PACU تیوار تِ ٍاحذ

 

 پاعخ-پزعؼ

عخٌزاًی 

 تؼاهلی

 ًوایؼ ػىظ 

 ٍ فیلن

 

 

 

 هیاى تزم 

 
ٍ  PACUهزالثت ّای ولی اس تیوار 

 اًتخاب رٍػ ٍ ٍعیلِ هٌاعة 

هحذٍدیت ّا ٍ ًحَُ اعتفادُ اس ٍعایل  

 اوغیضى درهاًی

 هشایا ٍ هؼایة اوغیضى تزاپی
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 اّذاف رفتبری جلسِ ًْن:

اس فزاگیز اًتظار هی رٍد: رطدر پایاى د  

 ػَارض ّوَدیٌاهیه ؽایغ در ریىاٍری را ًام تثزد -

 ى را تَضیح دّذ.ف ّیپزتاًغیَى ٍ ػلل ؽایغ ٍ هْن آتؼزی -

 رٍػ هزالثت ٍ درهاى ٍ تزعزف وزدى ػلل احتوالی فؾارخَى تاال را ؽزح دّذ. -

 .وٌذ را تیاىتزٍس آى ایغ ٍ ػلل ؽ وزدُ تؼزیفّیپَتاًغیَى حیي ریىاٍری را  -

 .ٍلیِ تؾخیصی ٍ درهاًی را ؽزح دّذًحَُ هزالثت ٍ الذاهات ا -

 
 

 

 ی هطبلتثٌذی ارائِجذٍل زهبى

 9جلسِ

 هذت سهاى)دلیمِ(

 ارزضیبثي ی تذريس ضیَُ رئَس هطبلت هَضَع درس

 

 عاػت2

 

ٍ  ؽٌایی تا هؾىالت للثیآ

ّوَدیٌاهیه ؽایغ در 

  ریىاٍری

 

تؼزیف ٍ ػلل  افشایؼ ٍ واّؼ فؾار خَى

 ؽایغ در هزحلِ تؼذ اس ػول

 پاعخ-پزعؼ

 عخٌزاًی تؼاهلی

 اعالیذ

 ؽفاّی

 م تىالیف اًجا

 

 

 

 

 

 افشایؼ ٍ واّؼ فؾار خَى یدرهاًتذاتیز

 دیظ ریتوی ّای ؽایغ تؼذ اس تیَْؽی
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 اّذاف رفتبری جلسِ دّن:

اس فزاگیز اًتظار هی رٍد: رطدر پایاى د  

 را ؽزح دّذ. یه هَج ًزهال الىتزٍواردیَگزام  خصَصیات -

 را ًام تثزد.ّای ؽایغ در اتاق ػول ٍ ریىاٍری  دیظ ریتوی -

 تمغین تٌذی دیظ ریتوی ّا را تِ اختصار تیاى وٌذ. -

 .تَضیح دّذدیظ ریتوی در ریىاٍری را تزٍس ػلل ؽایغ ٍ هْن  -

 را تَضیح دّذ. للثی در ریىاٍری دیظ ریتوی ّایاصَل اٍلیِ تؾخیص ٍ الذاهات درهاًی اٍرصاًغی  -

 

 ی هطبلتثٌذی ارائِجذٍل زهبى

 51جلسِ

 هذت سهاى)دلیمِ(

 ارزضیبثي ی تذريس ضیَُ رئَس هطبلت هَضَع درس

ػَارض ّوَدیٌاهیه ؽزایغ در   عاػت 2

 ریىاٍری

دیززظ ریتوززی ّززای ؽززایغ    

 تؾخیص ٍ درهاى

ایغزززىوی هیَوزززارد ریغزززه  

فاوتَرّززا ٍ ًحززَُ تؾززخیص ٍ  

 تیوار پز خغزهزالثت اس 

 ECGخصَصزززززیات 

 ًزهال

دیززظ ریتوززی ّززای   

 ؽایغ دّلیشی ٍ تغٌی

 پاعخ-پزعؼ

 عخٌزاًی تؼاهلی

  ECGوار ػولی تا 

 

 ؽفاّی

 اًجام تىالیف  

تؾزززخیص ٍ درهزززاى  

اٍرصاًغی دیظ ریتوی 

 ّا ٍ ایغىوی هیَوارد
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 اّذاف رفتبری جلسِ يبزدّن:

اس فزاگیز اًتظار هی رٍد: رطدر پایاى د  

 اصَل ّوَعتاس را تِ اختصار تَضیح دّذ. -

 .ؽزح دّذرا جزاحی خًَزیشی تؼذ اس ػول اًَاع  -

 .تیاى وٌذخًَزیشی تؼذ اس ػول را  تؾخیص ػالین تالیٌی -

 ػلل ؽایغ اختالل اًؼمادی ارثی ٍ اوتغاتی را ًام تثزد. -

 

 ی هطبلتثٌذی ارائِجذٍل زهبى

 55جلسِ

 هذت سهاى)دلیمِ(

 ارزضیبثي ی تذريس ضیَُ رئَس هطبلت هَضَع درس

 

 عاػت2

اخزززتالالت ّوَعزززتاس ٍ  

خززًَزیشی دٌّززذُ تؼززذ اس  

 ی تیَْؽ

خًَزیشی ّای تؼذ ػلل ؽایغ 

 اس ػول جزاحی

 پاعخ-پزعؼ

ٍ  تؼزززاهلی عزززخٌزاًی

 ًوایؼ اعالیذ

 

 ؽفاّی

 اًجام تىالیف  

اخززتالالت اًؼمززادی ارثززی ٍ  

 اوتغاتی

ٍ ًحزَُ   فزاٍردُ ّزای خزًَی  

 اعتفادُ اس آًْا
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 اّذاف رفتبری جلسِ دٍازدّن:

اس فزاگیز اًتظار هی رٍد: رطدر پایاى د  

 ػَارض ؽایغ ولیَی تؼذ اس ػول را تَضیح دّذ. -

 ػلل ؽایغ اختالل ػولىزد ولیَی ٍ الیگَری را ًام تثزد. -

 .تَضیح دّذراُ ّای پیؾگیزی اس اعیة ولیَی حیي ٍ تؼذ اس ػول را تِ اختصار  -

 ًحَُ تزخَرد ٍ هذیزیت تیوار دچار اٍلیگَری را تَضیح دّذ. -

 

 

 ی هطبلتثٌذی ارائِجذٍل زهبى

 52جلسِ

 هذت سهاى)دلیمِ(

 ارزضیبثي ی تذريس ضیَُ رئَس هطبلت هَضَع درس

 

 عاػت2

تؼزذ اس ػوزل،    اختالالت ولیَی

 اٍلیگَری ٍ احتثاط ادراری

 ولیَی  ؽایغ اختالالت

 ػلل ؽایغ اٍلیگَری

تمغین تٌزذی اخزتالل   

 ػولىزد ولیِ  

 پاعخ-پزعؼ

 تؼاهلی عخٌزاًی

 

Quiz 
  

رٍػ ّای پیؾزگیزی  

 اس اعیة تیؾتز ولیَی

ًحزززَُ تزخزززَرد تزززا  

اٍلیگززَری ٍ احتثززاط 

 ادراری
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 ن:سیسدّاّذاف رفتبری جلسِ 

اس فزاگیز اًتظار هی رٍد: رطدر پایاى د  

   تَضیح دّذ.تزٍس تَْع ٍ اعتفزاؽ تؼذ اسػول را  ریغه فاوتَرّای هْن -

 .ؽزح دّذراُ ّای واّؼ ؽیَع تَْع اعتفزاؽ تؼذ اس تیَْؽی را  -

 .ًام تثزدتَْع ٍ اعتفزاؽ پظ اس تیَْؽی را ّای هَرد اعتفادُ تزای درهاى دارٍ -

 .ؽزح دّذالسم تزای درهاى لزس تؼذ اس ػول را هزالثت ّای تذاتیز ٍ توْیذات  -

 ػلل تیمزاری ٍ دلیزیَم ٍ ًحَُ هذیزیت ٍ هزالثت اس تیوار را تَضیح دّذ. -

 

 ی هطبلتثٌذی ارائِجذٍل زهبى

 51جلسِ

هزززززززززززززذت 

 سهاى)دلیمِ(

 ارزضیبثي ی تذريس ضیَُ رئَس هطبلت هَضَع درس

 

 عاػت2

، تَْع اعتفزؽ تؼذ اس ػول 

ریغه فاوتَرّا، پیؾگیزی ٍ 

 درهاى

 ّیپَتزهی ٍ لزس تؼذ اس ػول

 تیمزاری ٍ دلیزیَم حیي ریىاٍری

آؽٌایی تا تَْع اعتفزؽ تؼذ اس 

 ػول

 پاعخ-پزعؼ

 عخٌزاًی تؼاهلی

تا ًوایؼ ػىظ ٍ 

 اعالیذ

 

 ؽفاّی

 اًجام تىالیف 

 دارٍ ّای هَرد اعتفادُ

ػلل ٍ ػَارض ًاؽی اس ّیپَ  

 تزهی

درهاى لزس تؼذ اس پیؾگیزی ٍ 

 ػول

ػلل، ریغه فاوتَرّا ٍ رٍػ 

پیؾگیزی اس دلیزیَم ٍ درهاى 

 آى
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 :دّنچْبراّذاف رفتبری جلسِ 

اس فزاگیز اًتظار هی رٍد: رطدر پایاى د  

 تَضیح دّذ.هىاًیغن ایجاد درد ًاؽی اس اعیة حاد تافتی ٍ هغیز اًتمال حظ درد را  -

 ػَارض حاد ٍ هشهي درد تؼذ اس ػول را تَضیح دّذ. -

 رٍػ ّای درهاى درد را ًام تثزد. -

 دارٍّای هْن ٍ ؽایغ هَرد اعتفادُ در درهاى درد حاد را ًام تثزد. ٍ ًحَُ اعتفادُ هٌاعة آًْا را تیاى وٌذ. -

 احتوالی را تَضیح دّذ. اعذ ٍ ػَارضٌرٍػ ّای رصیًَال هاًٌذ تلَن اػصاب هحیغی ٍ اپیذٍرال را تؾ -

 ی هطبلتثٌذی ارائِجذٍل زهبى

 54جلسِ

 هذت سهاى)دلیمِ(

 ارزضیبثي ی تذريس ضیَُ رئَس هطبلت هَضَع درس

 

 عاػت2

فیشیَلَصی درد ٍ راُ ّای  درد حاد تؼذ اس ػول

 اًتمال درد حاد

ػَارض درهاى ًالص درد 

 حاد  

دارٍ ّا ٍ رٍػ ّای 

 درهاى درد حاد

 پاعخ-پزعؼ

 عخٌزاًی تؼاهلی

 ًوایؼ فیلن

 ؽفاّی

 اًجام تىالیف 

ػَارض  -رٍػ تشریك-دٍس

رٍػ عیغتویه ٍ  جاًثی

 رصیًَال درهاى درد
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 اّذاف رفتبری جلسِ پبًسدّن:

اس فزاگیز اًتظار هی رٍد: رطدر پایاى د  

 .تَصیف وٌذ را  PACUٍضؼیت هغلَب تیوار در ػالئن ٍ ٍیضگی ّای -

 هْن وٌتزل ػفًَت در ریىاٍری را تَضیح دّذ.رٍػ ّای  -

 هؼیارّای تزخیص اس ریىاٍری ٍ ًحَُ هؼایٌِ ٍ هحاعثِ ًوزُ آلذرت را تیاى وٌذ. -

 ػلل ؽایغ تزخیص دیزٌّگام ٍ عَالًی ؽذى ریىاٍری را تیاى وٌذ. -

 .ؽزح دّذٌّگام تزخیص ًحَُ ثثت ٍ گشارػ اعالػات هزتَط تِ ٍضؼیت تیوار  -

 تخؼ را تَضیح دّذ. پزعتارًحَُ تحَیل تیوار تِ  -

 ی هطبلتثٌذی ارائِجذٍل زهبى

 51جلسِ 

 هذت سهاى)دلیمِ(

 ارزضیبثي ی تذريس ضیَُ رئَس هطبلت هَضَع درس

 

 عاػت2

 وٌتزل ػفًَت

 تزخیص تیوار اس ریىاٍری 

رٍػ ّای وٌتزل 

ػفًَت ٍ اًتؾار اى در 

 ریىاٍری

هؼیار تزخیص آلذرت 

 ٍ ؽزایظ

 تزخیص تیوار

 پاعخ-پزعؼ

 عخٌزاًی تؼاهلی

 

 اهتحاى پایاى تزم

ٍضؼیت ًحَُ تؾزیح 

 تخؼ پزعتارتِ  تیوار

 

 

 

 

 

 


