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 بیهوشی کارآموزی

 135 کد درس

 الزامی یآموزشچرخش  نوع بیهوشی کارآموزی درسنام 

 هفته الزامی 1 یآموزشمدت چرخش  ارائه شود( 1یا  2) می تواند در کارآموزی  کارآموزی مرحله ارائه

 واحد  5/2 تعداد واحد دروس مقدمات بالینی پیش نیاز

 کلی هدف های

 
 : ی کارآموز باید بتواندآموزشدر پایان این چرخش 

با مراجعان، بیماران، کارکنان و سایر اعضای تیم سالمت به نحو شایسته ارتباط برقرار کند و ویژگی های رفتار  -2

 . را در تعامالت خود به نحو مطلوب نشان دهد حرفه ای مناسب

به خصوص  .عمل، ریکاوری، و بخشهای مراقبتهای ویژه توجه کندبه مشکالت خاص بیماران در محیطهای اتاق  -1

  .در مورد کنترل درد در حد مورد انتظار از پزشک عمومی مهارت پیدا کند

را با رعایت اصول ایمنی بیمار و تحت نظارت مناسب سطوح )فهرست پیوست(پروسیجرهای تعیین شده  -1

  .باالتر ) مطابق ضوابط بخش( انجام دهد

   
درمانگاههای  اتاق عمل و ریکاوری، ی کارآموز باید از طریق حضور در راندهای بالینی،آموزشدر این چرخش  ح درسشر

برای تامین دانش نظری کالسهای  .ی و انجام تکالیف فردی و گروهی به اهداف مشخص شده دست یابدآموزش

  .نظری مورد نیاز برگزار شود آموزش
فعالیت های 

 یآموزش
بر بالین بیمار، مطالعه فردی و بحث گروهی، ارائه  آموزشفعالیتهای یادگیری این بخش باید ترکیب متوازنی از 

  .ی گروه، را شامل شودآموزشموارد بیماری، انجام پروسیجرهای عملی تحت نظارت استاد، شرکت در جلسات 

عالیت )اعم از اتاق عمل، اورژانس، مرکز یادگیری زمان بندی و ترکیب این فعالیتها و عرصه های مورد نیاز برای هر ف

هماهنگ با استانداردهای  Clinical Study Guide( در راهنمای یادگیری بالینی Skill Labمهارتهای بالینی 

  .پزشکی عمومی توسط هر دانشکده پزشکی تعیین می شود آموزشاعالم شده از سوی دبیرخانه شورای 
راهنمای یادگیری بالینی مطابق سند  الزم استبالینی در دانشکده های مختلف،  آموزشبا توجه به شرایط متفاوت *  توضیحات ضروری

توانمندی های مورد انتظار دانش آموختگان دوره دکترای پزشکی عمومی و با درنظر گرفتن استانداردهای اعالم شده از سوی 

پزشکی توسط دانشکده پزشکی تدوین و در اختیار  آموزشدرمان و پزشکی عمومی وزارت بهداشت آموزشدبیرخانه شورای 

و داروهای  در هر راهنمای یادگیری بالینی عالوه بر مهارتهای فوق، روشهای تشخیصی و پارکلینیک اصلی .فراگیران قرار گیرد

  .ضروری که کارآموز باید شناخت کافی در مورد آنها را کسب نماید بایستی مشخص شود

و نحوه ارائه کالس ها نباید به نحوی باشد که حضور دانشجو در کنار بیمار و تمرینهای بالینی وی را تحت الشعاع ** میزان 

 . قرار دهد و مختل کند

ی تعیین، اعالم و آموزشو ارزیابی کارآموز بر اساس اصول علمی مناسب توسط گروه  آموزشروش ها و برنامه  الزم است***

 . و ارزشیابی برنامه بر عهده دانشکده پزشکی است ، نظارت بر اجراتایید برنامه .اجرا شود
به نحوی که ضمن اطمینان از مراعات ایمنی و حقوق  نظارت می تواند توسط سطوح باالتر ) دستیاران، فلوها، استادان( اعمال شود**** 

وسیجرهای ضروری مندرج در سند توانمندیهای مورد بیماران، امکان تحقق اهداف یادگیری کارورزان و کسب مهارت در انجام مستقل پرو

  .ه پزشکی استتعیین نحوه و مسوول نظارت مناسب برای هر پروسیجر یا مداخله بر عهده دانشکد .انتظار از پزشکان عمومی نیز فراهم گردد
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 بیهوشی آموزی و کارورزیپیوست درس کار

 در چرخش بالینی بیهوشی ضروریی آموزشمحتوای 

  :حیطه دانش

 رژیونال و جنرال و شاخه های بیهوشی مثل طب تسکینی و درد  بیهوشی مقدمه ای بر بیهوشی شامل -2

 آناتومی راه هوایی  -1

 بازنگهداری راه هوایی  -0

 فارماکولوژی مخدرها و سداتیوها  -1

 نحوه کنترل درد بعد از عمل )حاد( و دردهای مزمن  -5

 با اصول تهویه مکانیکی  -3

 CPR، BLS، ACLS ،DNR(Do Not Resuscitate)اصول  -7

 آشنایی با مفاهیم اولیه و پیامدهای ترانسفورن و ماسیوترانسفوزیون -8

 

  :حیطه مهارت عملی )پروسیجرها(

 مهارت بکارگیری ونتیالسیون با بگ و ماسک -2

 دهانی و نازال Airwayانتخاب و نحوه بکارگیری  .1

  1و  2انجام الرنگوسکپی در بیماران بیهوش کالس  .0

 انجام لوله گذاری تراشه از راه دهانی .1

 انجام کانوالسیونهای مناسب وریدی از اندامها .5

 فعال در انجام احیاء قلبی ریوی مشارکت .3

 استفاده از وسایل مونیتورینگ همودینامیک .7

 ونتیالتور )ترجیحی( از مقدماتی استفاده .8

 تمرین کنند.عمال بگیرند و یاد* در طی این دوره الزم است دانشجویان نحوه مراعات ایمنی بیماران را 

مقاطع زمانی الزم حسب ضرورت و اولویتها با نظر و هماهنگی بورد پزشکی  پزشکی عمومی می تواند فهرست فوق را در آموزش*دبیرخانه شورای 

  .دانشکده های پزشکی تغییر دهد عمومی و
 


