راهنمای یادگیری دوره
کارآموزی بیهوشی

سْیِ ٍسٌظین :دکشز حجیت ا ...حغیٌی
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مقذمٍ :
داًؾجَی ػشیش عالم موي ػزك خَػ آهذ گَیی ،ؽوب ثِ هذر دٍّفشِ در ایي ثخؼ آهَسػ ٍ فؼبلیز خَاّیذ داؽز لجل اس
ایٌکِ ٍارد افل هيلت ؽَم ًکبسی را درهَرد کلیز رؽشِ ثیَْؽی خذهششبى ػزك هی کٌن  .ثب سَجِ ثِ دیؾزفز ػلن دشؽکی ٍ
سخققی ؽذى رؽشِ ّبی ثیَْؽی ادارُ اٍلیِ ٍ حیبسی ثیوبراى سبحذی هغفَل هبًذُ اعز .اس آًجبیی کِ لغوشی اس رؽشِ ثیَْؽی
هزثَه ثِ ادارُ ثیوبراى ثذحبل ٍ احیبء آًبى هی ثبؽذ کبرآهَساى دشؽکی هی سَاًٌذ در ىی ایي دٍرُ ثب افَل اٍلیِ ادارُ ثیوبراى
ثذحبل ،کٌشزل ػالئن حیبسی  ،احیبء ثیوبر  ،ادارُ راُ َّایی ٍ عبیز هغبئلی ّوبًٌذ هبیغ درهبًی ٍ اهَر هزثَه ثِ آى آؽٌب ؽًَذ.

مريری بر عىايیه ديرٌ :

1

ارسمبی داًؼ ٍ هْبرر ادارُ راُ َّایی

2

آؽٌبیی ثب افَل احیبء للجی ریَی

3

ؽٌبخز رٍؽْبی هخشلف ثیَْؽی

4

ؽٌبخز دارٍّبی هَرد اعشفبدُ در ثیَْؽی

اَذاف ي وتایج یادگیری :
داًؾجَی گزاهی ثب سَجِ ثِ ػٌبٍیي دٍرُ در ىی ایي دٍرُ ثب افَل ادارُ راُ َّایی ،احیبء ثیوبراى  ،ثزلزاری راُ ٍریذی ٍ هبیغ درهبًی
ٍ ادارُ ثیوبراى ثذحبل آؽٌب هی ؽًَذ کِ ایي آهَسؽْبی ػلوی ٍ ػولی هی سَاًذ ًیبسّبی هجزم یک دشؽک ػوَهی را در سهیٌِ ّابی
فَق ثزىزف کٌذ.
د ر ىی ایي دٍرُ رٍؽْبی ادارُ راُ َّایی ،اًجبم  ٍ CPRاحیبء للجی ریَی ثِ فَرر حنَر در اعکیل لات ٍ کلیابر هابیغ درهابًی ٍ
سشریك خَى ،ثِ فَرر هجبسی در هحیيْبی اعکبی رٍم آهَسػ دادُ هی ؽَد ٍ ّوچٌیي هْبرسْبی ػولی هبًٌذ ثزلازاری راُ ّاَایی
ثبرگشاری لَلِ سزاؽِ ٍ هبعک الرًض یبل ٍ ثزلزاری راُ ٍریذی ثِ فَرر ػولی ثزثبلیي ثیوبر ثزلزار هی ؽَد.

پیش ویازَای آمًزشی:
جْز گذراًذى هَفك ایي دٍرُ ثبیغشی هزٍری ثز هيبلت سیز داؽشِ ثبؽیذ:


آًبسَهی راُ َّایی ٍ لفغِ فذری
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فبرهبکَلَصی دارٍّبی هخذر ٍعذاسیَ



فیشیَلَصی سٌفظ

راَبردَای یادگیری:
اعشزاسضی آهَسؽی در ایي ثخؼ داًؾجَ هحَری اعز کِ ىی آى اس کبراهَس اًشظبر هی رٍد ثِ فَرر فؼبل در فزایٌذ آهَسػ
هؾبرکز داؽشِ ثبؽذ.
ػالٍُ ثز ایي اس اعشزاسضی هجشٌی ثز حل هغئلِ اعشفبدُ هی ؽَد کِ ثیوبراى ثیَْػ یب ثغشزی در  ٍ ICUثخؼ ریکبٍری ثِ کبراهَس
هؼزفی ٍ راّکبر هٌبعت را ثز ثبلیي ثیوبر اجزا کٌذ .

جذيل زماوبىذی:
رٍسّفشِ/
عبػز
ؽٌجِ
یکؾٌجِ

اعشبد

8- 10
اعکیل لت آلبی

دکشزؽیخی
اعکیل لت آلبی

10- 13
اسبق ػول(فذٍلی -رٌّوَى )ثزاعبط سمغین ثٌذی

اعشبد
آلبی دکشز هؾشبلیَى -خبًن دکشزثْذاد

اسبق ػول(فذٍلی -رٌّوَى )ثزاعبط سمغین ثٌذی آلبی دکشز ؽیخی -آلبی دکشز دّمبى

دکشزػجبعی
دٍؽٌجِ

اعکیل لت آلبی دکشز
حغیٌی

اسبق ػول(فذٍلی -رٌّوَى )ثزاعبط سمغین ثٌذی آلبی دکشزحغیٌی  -خبًن دکشز آیز
اللْی

عِ ؽٌجِ

اعکیل لت آلبی دکشز
ػجبعی

اسبق ػول(فذٍلی -رٌّوَى )ثزاعبط سمغین ثٌذی آلبی دکشز جزاح سادُ  -آلبی دکشز
ػجذاللْی

چْبرؽٌجِ اعکیل لت خبًن دکشز
آیز اللْی
دٌجؾٌجِ

عبلي
عویٌبر

جلغِ
دضٍّؾی گزٍُ

اسبق ػول(فذٍلی -رٌّوَى )ثزاعبط سمغین ثٌذی آلبی دکشز حغیٌی -آلبی دکشز ػجبعی
دشؽک آًکبل

اسبق ػول

فرصت َای یادگیری:
 - 1حنَر در ثبلیي ثیوبر هَلغ ایٌذاکؾي ثیَْؽی ٍ گزفشي هبعک ٍ سَْیِ ثیوبر ثِ ّوزاُ هشخقـ یب دعشیبر ثیَْؽی در ٌّگبم
ثیَْػ ؽذى ثیوبر
 - 2آهبدُ کزدى عزم سشریك ٍ سؼجیِ آًضیَکز ٍ چغت سدى آى ٌّگبم ثزلزاری یب سؼجیِ راُ ٍریذی ثزای ثیوبر
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 - 3جْز آؽٌبیی ثب دارٍّبی المبء ثیَْؽی ٍ هخذرّبی ثکبر رفشِ در حیي ثیَْؽی ٍهی سَاًیذ اس کشبة basic of anesthesia
اعشفبدُ کٌیذ.
 - 4جْز سوزیي فؾزدى لفغِ عیٌِ ٍ سَْیِ ثیوبر دچبر ایغز للجی هی سَاًیذ در کالعْبی  skill labثْوزاُ اعشبد هزثَىِ ایي
هْبرسْب را سوزیي کٌیذ.

تکالیف آمًزشی:
سىاریً:
 - 1ثب آلبیی  50عبلِ ثذٍى داؽشي َّؽیبری ،سٌفظ ٍ ًجل کبرٍسیذ ثِ ىَر ًبگْبًی در ثخؼ ریکبٍری هَاجِ هی ؽَیذ:
الف  -چگًَگی هؼبیٌِ ًجل ٍ سٌفظ ٍَّؽیبری ثیوبر را سَمیح دّیذ.
ة  -اٍلَیز درخَاعز کوک را ؽزح دّیذ.
ج ً -حَُ فؾزدى لفغِ عیٌِ ٍ ثزلزاری سَْ یِ را ؽزح دّیذ.
د  -چِ دارٍّبیی ثزای ثیوبر سجَیش هی ؽَد؟
 - 2ثیوبر خبًن  30عبلِ دظ اس سجَیش دارٍّبی ثیَْؽی آهبدُ ایٌشَثیؾي هی ثبؽذ جْز ایٌشَثیؾي ثیوبر:
الف  -اس چِ عبیش لَلِ سزاؽِ اعشفبدُ هی کٌیذ؟
ة  -چِ هَلؼی الذام ثِ ایٌَثیؾي سزاؽِ هی کٌیذ؟
ج  -اس چِ عبیش لَ لِ سزاؽِ ثزای الرًگَعکَح اعشفبدُ هی کٌیذ.
د  -ثزای سبییذ فحیح ثَدى ایٌشَثیؾي چِ الذاهبسی اًجبم هی دّیذ؟

ارزیابی :
کبرآهَس گزاهی ؽوب ثب اهشحبى کشجی ٍؽفبّی ثقَرر ػولی در اعکیل لت ارسیبثی خَاّیذ ؽذ .موٌبً السم اعز در دبیبى دٍرُ 3
عٌبریَ در هَرد ادارُ راُ َّایی  ، CPR ،هبیغ درهبًی کِ ثب آى ثزخَرد داؽشِ ایذ ارائِ ًوبییذ.جْز ثجز ًوزُ هَارد سیز در ًظز
گزفشِ هی ؽَد:
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 - 1اًجبم حنَر ٍ غیبة سَعو دعشیبر ارؽذ
 - 2ارسیبثی اعبسیذ اس حنَر کبرآهَساى در ثبلیي ثیوبر ٍ اًجبم ٍظبیف هحَلِ
 - 3آسهَى ػولی در اعکیل لت کِ ثب اّذاف سیز گزفشِ هی ؽَد:
 ثزخَرد ثب ثیوبری کِ دچبر ایغز للجی سٌفغی ؽذُ ٍ چگًَگی سؾخیـ ٍ الذام درهبى هٌبعت ؽبهل ػولیبر احیبء ٍ
سشریك دارٍ
 سَْیِ ثیوبر(هَالص ٍهبکز) ثب اعشفبدُ اس هبعک ،لَلِ سزاؽِ ٍ lma
 - 4آسهَى کشجی ثب ّذف ارسیبثی ٍعبیل اًشَثبعیَى ٍ کوک ایٌشَثبعیَى ٍعبیل سَْیِ ثیوبر ٍ ؽٌبخز اًَاع عزم آًضیَکز ٍ دارٍّبی
ثکبر رفشِ در ىی احیبء للجی ریَی اس ؽوب در دبیبى دٍرُ گزفشِ خَاّذ ؽذ.
مقررات بخش:
 -1حفظ ٍ رػبیز ؽئَى ؽزػی ٍ اخالق دشؽکی در کلیِ عبػبر حنَر (  7:15الی  ) 14در ثیوبرعشبى
 -2رػبیز همزرار داخلی گزٍُ یب ثخؼ  ،ثیوبرعشبى  ،داًؾکذُ ٍ داًؾگبُ.
 -3رػبیز هفبد آییي ًبهِ ّب ٍ همزرار ا ثالؽ ؽذُ اس ٍسارر ثْذاؽز  ،درهبى ٍ آهَسػ دشؽکی
 -4حنَر در کالعْبی فجحگبّی ٍ کالعْبی skill lab
 -5سَجِ ٍ آگبّی ثِ هؾکالر خبؿ ثیوبراى در هحیو اسبق ػول –ریکبٍری ٍ ثخؾْبی هزالجشْبی ٍیضُ
 - 6ؽزکز در کٌشزل درد ثیوبراى در ریکبٍری ٍ آؽٌبیی ثب سٌظین دٍس در هَرد ثیوبراًی کِ ثزای آًْب دوخ درد گذاؽشِ هی ؽَد.
 -7حنَر ثزثبلیي ثیوبراًی کِ ثزای آًْب کذ احیبء اػالم هی ؽَد.
 -8ؽزکز فؼبل در  CPRثیوبراًی کِ ایغز للجی سٌفغی کزدُ اًذ.
 -9آؽٌبیی ثب فبرهبکَلَصی ٍ دٍس دارٍّبی عذاسیَ ٍ هخذرّب
 - 10آؽٌبیی ثب آًبسَهی راُ َّایی فَلبًی
 - 11اًجبم سَْیِ هکبًیکی ثب اعشفبدُ اس ثگ ٍ هبعک
 - 12اًش خبة ٍ ًحَُ ثکبرگیزی LMA , airway
 - 13اًجبم الرًگَعکَدی ٍ لَلِ گذاری سزاؽِ
 - 14آؽٌبیی ثب عزهْبی سشریمی ٍاًَاع کبًَلْبی ٍریذی
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 - 15اًجبم کبًَالعیَى ٍریذی
 - 16آؽٌبیی ٍ اعشفبدُ اس هًَیشَریٌگ ّبی للجی ریَی
 - 17آؽٌبیی ثب چگًَگی سزاًغفَسیَى ٍ ػَارك احشوبلی آى
 - 18آؽٌبیی همذهبسی ثب رٍؽْبی ثیحغی رصیًَبل
 - 19آؽٌبیی ٍ اعشفبدُ همذهبسی اس ًٍشیالسَر
 - 20حنَر کبرآهَساى در کالعْبی سئَری اس عبػز  8- 10در رٍس اٍل ٍ دٍم
 - 21هزٍر هيبلت سذریظ ؽذُ در عبػز  10- 12در اعکیل لت
 - 22ؽزکز در جلغبر گشارػ فجحگبّی ٍ گشارػ هَرد در رٍسّبی یکؾٌجِ ٍ چْبرؽٌجِ اس عبػز 7.15- 8
 - 23حنَر در اسبق ػول اس عبػز  8- 13در عبیز رٍسّبی ّفشِ
تکالیف کارآمًزان در اتاق عمل:
 - 24ؽزکز در گزفشي ؽزح حبل ٍ هؼبیٌِ فیشیکی در هزحلِ دزُ آح
 - 25حنَر ٍؽزکز در آهبدُ عبسی ثیوبر ؽبهل چک کزدى کبًَلْبی ٍریذی ،اًجبم هبًیشَریٌگ (ؽبهل فؾبر خَى  ٍ EKG ،دبلظ
اکغی هشزی )
 - 26آهبدُ عبسی دارٍّبی ثیوبر ثْوزاُ دعشیبراى ثیَْؽی ٍ کبرؽٌبط ثیَْؽی هزثَىِ
 - 27آهبدُ عبسی دعشگبُ ثیَْؽی ٍ ٍعبیل کبرگشاری  ٍ LMAلَلِ سزاؽِ ٍ الرًگَعکَح
 - 28اًجبم سَْیِ ثیوبراى ثب اعشفبدُ اس هبعک ٍ ثگ
 - 29کبرگشاری  LMAسحز ًظز اعشبد ٍ یب دعشیبر ًبظز ٍ یب کوک ثِ اًشَثبعیَى سزاؽِ
 - 30هؾبّذُ رٍؽْبی ثیَْؽی رصیًَبل ّوبًٌذ ثیحغی ًخبػی یب ادی دٍرال یب ثلَکْبی ػقجی
 - 31آؽٌبیی ثب سزاًغفَسیَى ثیوبراى یب عزهْبی سشریمی
 - 32هؾبرکز ٍ حنَر در هزحلِ ریکبٍری ثیوبراى جْز کٌشزل درد ٍ ػَارمی ّوبًٌذ ّیذَکغی ٍ ّبیذز ٍّبیذَسبًغیَى
برخی مقررات گريٌ:
 - 1رػبیز ارسؽْبی اخاللی ٍ فزٌّگی
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 - 2حنَر ثوَلغ در کالعْبی فجحگبّی ٍ اسبق ػول ٍ اعکیل لت ٍ ٍثیٌبرّبی گزٍُ
 - 3سْیِ لجبط هٌبعت جْز حنَر در اسبق ػول
 - 4رػبیز افَل اعشزیلیشی ٍ همزرار هزثَىِ در ٌّگبم حنَر در اسبق ػول
 - 5رػبیز افَل اخاللی در ٌّگبم حنَر ثز ثبلیي ثیوبراى
 - 6ؽزکز در کبر ػولی در هزحلِ دزُ آح  ،اسبق ػول ٍ ریکبٍری ثیوبراى
* در فَرر داؽشي عَال یب احغبط مؼف در کغت هْبرسْبی هزثَىِ هی سَاًذ ثِ دعشیبر ارؽذ یب هؼبٍى آهَسؽی گزٍُ هزاجؼِ
کٌذ.

تماس با پرسىل:

ردیف

هؼزفی اػنبی ّیئز ػلوی گزٍّْبی آهَسؽی ثیَْؽی:

1

2

ًبم ٍ ًبمخبًَادگی

دکشزحویذرمب ػجبعی ّزفشِ
(هذیز گزٍُ ثیَْؽی)

دکشز حجیت ا ..حغیٌی
(هؼبٍى آهَسؽی گزٍُ)

رسجِ ػلوی

دغز الکشزًٍیک

فلَؽیخ

داًؾیبر

Dr.abba30@gmail.com

داًؾیبر

Drhahosseini44@gmail.com
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ػکظ اعبسیذ

3

دکشزعیذحغیي هؾشبلیَى
(هؼبٍى دضٍّؾی گزٍُ)

داًؾیبر

فلَؽیخ للت

moshtaghion@gmail.com

4

دکشزؽکَفِ ثْذاد

اعشبدسوبم

Behdad90@gmail.com

5

دکشزٍیذا آیز اللْی

اعشبدسوبم

Ayatt.vida@ssu.ac.ir

6

دکشزهحوذ حغي ػجذاللْی

داًؾیبر

mhabdollahi@ssu.ac.ir

7

دکشزهحوذحغیي جزاح سادُ

داًؾیبر

8

دکشزهحوذحغیي دّمبًی

اعشبدیبر

Mh.dehghani1199@gmail.com

9

دکشزاهیزرمب عبهؼی

اعشبدیبر

amirsameii@gmail.com

فلَؽیخICU

9

Dr.jarahzadeh@ssu.ac.ir

 10دکشزهحوذ ػلی ؽیخی

اعشبدیبر

 11دکشزهزین حبسوی

اعشبدیبر

m.a.sheikhi55@gmail.com

فلَؽیخ درد

drmhatami@ssu.ac.ir

فلَؽیخ
 12دکشزهحوذ دّمبى ىشرجبًی

اعشبدیبر

ًَرٍآًغششیب
ًٍَرٍکزیشیکبل

Dr.dehghan@ssu.ac.ir

 13دکشزًبّیذ هزآر

اعشبدیبر

فلَؽیخ دیًَذ

Meraat386@yahoo.com

ؽوب هی سَاًیذ در کلیِ رٍسّبی ّفشِ اس عبػز  7:00الی  14:00ثب کبرؽٌبط دفشز گزٍُ ثیَْؽی اس ىزیك ؽوبرُ سلفي
 ٍ 035- 31833634یب ثِ فَرر حنَری در ارسجبه ثبؽیذ.
وحًٌ ارتباط با معاين آمًزشی گريٌ:
 فجح رٍسّبی چْبرؽٌجِ  ،ىجمِ اٍل ،جٌت  ICUجٌزال دفشز گزٍُ ثیَْؽی اس ىزیك ایویل ثِ آدرط drhahosseini44@gmail.com موٌبً کبرؽٌبط گزٍُ در دفشز آهَسػ ٍالغ در جٌت  ICUجٌزال هی سَاًٌذ ؽوب را در سهیٌِ هغبئل آهَسؽی ٍ همزرار دٍرُراٌّوبیی کٌٌذ .سلفي دفشز گزٍُ ثیَْؽی 035- 31833634

معرفی مىابع مطالعٍ بیشتر:


کشبة  basic of anesthesiaچبح ّفشن ًَؽشِ  Ronald D. Miller Manuel C . Pardoفقَل - 10- 9- 8
45- 40- 24- 23- 22- 21- 20- 17- 16- 12



هٌبثؼی کِ در راعشبی رعیذى ثِ ایي اّذاف در دعشزط ٍ کوک کٌٌذُ ّغشٌذ - 1 :کشبة هیلز  - 20202کشبة کَاگشیغز
 - 3 2018کشبة فیٌک 2017



ػالٍُ ثز هَارد فَق هيبلؼِ عبیز رفزًغْبی هؼشجز ٍ کشت هَجَد در کشبثخبًِ داًؾگبُ ٍ عبیشْبی هؼشجز ػلوی ٍ up-to-
ً dateیش راّگؾب خَاّذ ثَد.
10

