
 معرفی شغل متخصص بیهوشی

 
س از آن ادامه پیدا کند. وظیفه این کار به برای انجام انواع اعمال جراحی و برخی درمان های دردآور نیاز است که ابتدا بیمار بی درد شود و این بی دردی در طول کار و گاهی حتی پ

 عهده متخصص بیهوشی و دستیاران او است.
وضعیت های اورژانسی و انجام  متخصص بیهوشی پزشک متخصصی هستند که در مدیریت درد، بیهوشی های جراحی، انواع بی حسی ها و مراقبت های ویژه مهارت دارد. او معموال با

 عمل احیای قلبی و ریوی نیز سر و کار دارد. 
 ی مختلفی از جمله بی حسی موضعی، بیهوشی عمومی و ... استفاده می کند.متخصص بیهوشی با توجه به نوع عمل ، سن و وضعیت بیمار، از روش ها

از در طول کند. همچنین در صورت نی متخصص بیهوشی در طول جراحی بیمار را زیرنظر داشته، کارکرد سیستم قلبی و تنفسی او را کنترل و پاسخ های او به هر تغییری را بررسی می
 وای خونی به بیمار را به دستیارش می دهد. اگر نیاز بود پس از عمل به کمک روش های مناسب بی دردی از درد کشیدن بیمار جلوگیری می کند عمل دستور تزریق خون یا فرآورده ه

 در صورت نیاز به بودن بیمار در بخش مراقبت های ویژه، وضعیت او را تحت کنترل دارد.
 صص بیهوشی همکاری نزدیکی با سایر پزشکان، جراحان و سایر تکنسین ها دارد.برای ارائه بهترین و کاملترین خدمات به بیماران، متخ

ن بیمار را جلب کرده و به او آرامش دهد. همچنیمتخصص بیهوشی باید اطالعات الزم از بیمار را قبل از عمل گرفته و در صورت نیاز توضیحاتی به وی ارائه نماید. او باید بتواند اعتماد 
 کاری زیاد ناشی از عمل های جراحی مختلف و متعدد را تحمل کرده و در صورت لزوم سریع، به موقع و درست تصمیم گیری کند.باید بتواند فشار 

 یاندازد.کار متخصص بیهوشی بسیار حساس بوده و با جان بیماران سر و کار دارد. کوچکترین اشتباهی از جانب او می تواند زندگی بیمار را به خظر ب
یکی از  متخصص بیهوشی یهوشی تنها بیهوشی بیمار در اعمال جراحی نیست. به عنوان مثال بیمارانی که دارای بیماری های صعب العالج هستند و دردهای مزمن دارند،کار متخصص ب

 بهترین افرادی است که در کنترل درد می تواند به آنها کمک کند.

عضو هیئت علمی می باشد که دکتر رادمهر )فلوشیپ درد(و دکتر احمد 7دانشگاه علوم پزشکی جهرم شروع شده است واین دانشگاه دارای دانشجو زن و مرد در 1با گرفتن  3131این رشته از سال 
 رستگاریان)فلوشیپ قلب( دراین دانشگاه در حال فعالیت می باشند.


