
 مقدمه:

 کارآموز گرامی

روز در این بخش آموزش و فعالیت خواهید داشت. در این مدت با انواع بیماریهای  15خوش آمدید. شما به مدت  بیهوشیبه بخش    

آشنا می شوید. آموزش تشخیصی و برخورد صحیح با این بیماریها برای هر پزشک امری کامالٌ ضروری  ومالحظات بیهوشی آن ها جراحی

و کالسهای آموزشی و ... به این  اتاق عملاست. شما در این چرخش آموزشی از طریق مشارکت در جلسات گزارش صبحگاهی، و حضور در 

 این بخش بسیار تأثیر گذار خواهد بود.  یرسیدن به اهداف آموزش اهداف دست خواهید یافت. بدیهی است مطالعه فردی شما در

 مروری بر عناوین دوره:

 فرامی گیرید: موارد زیر رادر این دوره با 

      مقدمه ای بر بیهوشی رژیونال و جنرال-1

  باز نگه داشتن راه هوایی -3  آناتومی راه هوایی -2

 ها فارماکولوژی سداتیوها و مخدر -4

 کنترل درد حاد و مزمن نحوه -5

 اصول تهویه مکانیکی-6

 اصول احیا -7

 آشنایی با مفاهیم اولیه و پیامدهای ترانسفوزیون -8

 مهارت های عملی:

 مهارت تهویه با ماسک و بگ-1

 انتخاب ونحوه بکارگیری ایروی دهانی و بینی -2

 انجام الرنگوسکوپی در بیماران با کالس فیزیکی یک -3

 ه گذاری دهانی تراشهانجام لول - -4

 انجام کانوالسیون مناسب وریدی از اندام ها—5

 مشارکت فعال در انجام احیای قلبی ریوی -6

 استفاده از وسایل مانیتورینگ همودینامیک-7



 استفاده مقدماتی از ونتیالتور )ترجیحی(-8

به نحوه ی شایسته ارتباط برقرار کند و ویژگی های رفتار در پایان این چرخش کارورز باید بتواند با مراجعان و سایر اعضای تیم سالمت 

حرفه ای مناسب را در تعامالت خود به نحوه مطلوب نشان دهد ،از بیمار مبتال به عالیم وشکایات شایع در این بخش شرح حال صحیح بگیرد 

ری برای اداره بیماران در اتاق عمل را پروتکل و معاینات بالینی صحیح را انجام دهد و تشخیص افتراقی مهم را مطرح کند و گام های ضرو

 انجام دهد و پروسیجرهای ضروری را بارعایت اصول ایمنی بیمار و تحت نظارت مناسب سطوح باالتر مطلبق ضوابط بخش انجام دهد.

 

 

 

       

 نتایج / اهداف یادگیری

فراوان است، لذا برخورد صحیح با این به پزشک مراجعه می کنددانشجوی گرامی از آنجا که تعداد و تنوع بیماران با مشکالت داخلی که 

شرح لذا، شما در این بخش می توانید در ارتباط با بیماریهای داخلی، اتیولوژی آنها را توضیح دهید، بیماریها امری کامالً ضروری می باشد. 

 بررسی و تشخیص دهید. کنید، عوارض را اختالالت آزمایشگاهی را تفسیر  ه،حال گیری و معاینات را به خوبی انجام داد

 پیش نیازها

ی و آنچه که قبالً در دوره سمیولوژ راه هوایی و ستون مهره هاجهت گذراندن موفق این دوره، الزم است مروری بر فیزیولوژی، آناتومی 

یدن به این اهداف در دسترس و کمک عملی و تئوری )معاینات و عالئم بیماریها( آموخته اید، داشته باشید. منابعی که در راستای رس

 کننده هستند به شرح زیر می باشد.:

 اصول طب داخلی هاریسون -1

 ربارابیتزشرح حال گیری و معاینه بالینی  با -2

نیز   Up-to-dateعالوه بر موارد فوق مطالعه سایر رفرنس های معتبر و کتب موجود در کتابخانه دانشگاه و سایت های معتبر علمی و 

 هگشا خواهد بود. را

 جدول زمان بندی:

 12-14 صبح 9-12 صبح 8-9 صبح 8-7:30

 کالس تئوری

 

 گزارش صبحگاهی

 

 اتاق عمل

 

 کالس اپروچ

 



هدف: مرور آموخته های 

 قبلی

هدف:یادگیری مدیریت 

جراحی و اداره  بیماران

 بیهوشی  

 

هدف: آموختن شرح 

حال گیری و معاینه و 

تفسیر اطالعات 

در پاراکلینیک بیماران 

 اتاق عمل

هدف: درک چگونگی 

مدیریت اختالالت و 

جراحی و بیماریهای 

 اداره بیهوشی آن ها

 

 ژورنال کالب برگزار خواهد شد.روزه یک جلسه  15دوره  * ضمناً در طول این

 راهبردهای یادگیری 

رود به صورت فعال در فرایند آموزش مشارکت داشته استراتژی آموزشی در این بخش دانشجو محوری است که طی ان از کارورز انتظار می 

عالوه بر این از استراتژی مبتنی بر حل مسئله استفاده می شود که طی آن موارد یا بیماران بستری و درمانگاهی به کارآموز معرفی و  .باشد

 ..گونگی حل مسئله را فرا بگیردایشان باید برای یافتن راهکار تشخیصی یا درمانی به جستجو بپردازد و در گروههای کوچک، چ

 

 فرصت های یادگیری

 بیماریهای داخلی را خواهید داشت:در این بخش از طرق زیر فرصت یادگیری انواع 

 اتاق عملبرخورد با بیماران در  -1

شخیصی صحیح خیصی افتراقی و اپروچ تشما در این چرخش آموزشی روش شرح حال گیری مناسب و انجام معاینه بالینی دقیق، طرح تش

 بخش انجام می شود. و اتندینگ  به بیماریها را فرامی گیرد. تمامی این مراحل تحت نظارت مستقیم دستیار 

پروچ ت و آزمایشات ارائه  و در مورد امستندا ، شرکت در جلسات گزارش مورد که در آن کیس های جدید و جالب معرفی شده -2

 تشخیصی و درمانی ایشان بحث و گفتگو خواهد شد. 

 شرکت در جلسات گزارش صبحگاهی-3

و سپس تعدادی از بیماران  اتاق عمل بررسیلیست اسامی بیماران در بخش صبح برگزار می شود،  8-9ساعت در این جلسات که هر روزه 

کشیک بیان  و در مورد رویکرد تشخیصی و دستیارو بررسی ها توسط  چالش برانگیز انتخاب می گردند. شرح حال ایشان و نتایج معاینات

 و چالش های آن با همکاری دستیار کشیک مربوطه و اتندینگ حاضر در جلسه، بحث و گفتگو می شود.و اداره بیهوشی  درمان 

 شرکت در جلسات ژورنال کالب -5

ارائه شده،  PICOخش قبالً با آن برخورد نموده است مطرح می گردد. در این جلسات ابتدا یک کیس سناریوی چالش برانگیز که دستیار ب

به آنالیز و بحث گذاشته  روش سرچ دستیار جهت دستیابی به پاسخ توسط ایشان بیان می شود و در نهایت مرتبط ترین مقاله در مورد آن



با آن کیس سناریو ارائه می شود. در پایان  برخورد، راهکار مناسب جهت بر اساس سرچ های انجام شده و نتایج مطالعات  سپسمی شود و 

 این جلسات، جدیدترین اخبار پزشکی در یک هفته اخیر توسط مسئول ژورنال کالب بیان می گردد. 

 ارزیابی:

 ارزیابی خواهید شد.  تشریحی تغییریافتهدانشجوی گرامی شما در پایان این دوره با امتحان کتبی، شفاهی و آزمون 

 بخش:مقررات 

 دانشجوی گرامی لطفاً به نکات زیر توجه نمائید:

همکاری شایسته با کارکنان و سایر اعضای تیم سالمت امری ضروری و مهم می باشد. شما در این بخش باید ویژگیهای رفتار حرفه ای  -1

شود که مسئولیت پذیری، ورزیدگی مناسب را در تعامالت خود به نحو مطلوب نشان دهید. خصوصاً در شرایط مختلف بالینی، مشخص می 

 و اعتماد به نفس الزم برای انجام وظایف حرفه ای را بدست آورده اید.

 الزامی است. 7:30-14حضور فعال شما در بخش هر روز به جز روزهای تعطیل از ساعت  -2

 نصب اتیکت و روپوش مناسب جهت حضور در بخش الزم می باشد. -3

 جلسات اجباری بوده و در صورت غیبت غیر موجه از نمره نهایی شما در ارزشیابی کسر خواهد شد. شرکت در تمامی کالسها و  -4

 جلسات گزارش صبحگاهی، منجر به تجدید دوره داخلی به مدت حداقل یک ماه می شود.  %10غیبت بیش از  -5

 اهد شد.غیبت غیرمجاز در راند یا درمانگاه آموزشی منجر به تجدید دوره این روتیشن خو -6

 

 تماس با پرسنل:

 : ، فعالیت آموزشی خواهید داشتبیهوشیشما طی این دوره تحت نظارت مستقیم اساتید بخش 

 مدیر گروه بیهوشی و مراقبت های ویژه - عباس صدیقی نژاد:دکتر :1

 سودابه حدادی: مسیول آموزش پزشکی عمومی گروه بیهوشیدکتر  -2

 برنامه دستیاری گروه بیهوشیگالره بی آزار :مدیر دکتر  -3

 بیهوشی و مراقبت های ویژه شاساتید محترم بخ-

 نظرات شخصی مولف:



را فرا گرفته  جراحیبیماریهای اداره بیهوشی  دانشجوی عزیز، شما در پایان این بخش باید اخذ شرح حال، معاینه بالینی و رویکرد به 

 باشید.

 


