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مقدمه:
ضمن عرض خیر مقدم به کارآموزان عزیز،ورود شما را به بخش بیهوشی 
پزشکی گرامی میداریم.قطعا شما مایل هستید بدانید در این بخش ،چه 

اهداف و انتظاراتی را باید مدنظر قرار دهید؟
چگونه آموزش خواهید دید؟چگونه ارزشیابی خواهید شد؟چه فعالیتهایی را 

باید انجام دهید و چه مقرراتی را باید رعایت فرمایید و ...
هدف از تدوین این کتابچه پاسخگویی به سواالت فوق می باشد.امید است 
با مطالعه ی دقیق آن و رعایت مقررات ،دوره یک ماهه بخش بیهوشی 
پزشکی را با موفقیت سپری کنید.کتابچه حاضر حاصل تالش معاونت 

آموزشی دانشکده پزشکی و گروه آموزشی بیهوشی پزشکی میباشد.

اهمیت آموزش کارآموزی در بخش بیهوشی پزشکی:
در دوره کارآموزی دانشجویان تحت نظر اساتید بیماری های بیهوشی را 
مشاهده نموده و در رابطه با استدالل و تصمیم گیری کلینیکی مهارتهای 
الزم را کسب مینمایند کارآموزان با اصول معاینه تخصصی بیهوشی 
پزشکی،شرح حال و معاینه ی پایه ای بیهوشی پزشکی و انواع روشهای 
اختصاصی معاینات بیهوشی آشنا می شوند.محور اصلی دروس برمبنای 
بیماری ها شایع و اورژانسی های بیهوشی پزشکی بوده و انتهای دوره 
،کارآموز بایستی اشراف کلی به بیماری های شایع بیهوشی و توانایی 
افتراق موارد نیازمند ارجاع فوری و مواردی که به صورت الکتیو قابل 

درمان هستند را کسب نمایند.
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جلسه معارفه:

در اولین روز کاری شروع بخش در گروه بیهوشی جلسه معارفه که زمان 
برگزاری آن قبل از شروع بخش اعالم می شود، با حضور مدیر گروه 
برگزار می گردد .با توجه به مطالب مهمی که در این جلسه ارائه می شود، 
حضور در این جلسه، برای تمامی دانشجویان الزامی می باشد .غیبت غیر 
موجه در جلسه معارفه، موجب کسر 1 نمره از نمره کل( نمره نهایی )

دوره کارآموزی/کارورزی می شود.

نحوه پوشش و وسایل ضروری:

شایسته است دانشجویان با ظاهری مناسب و متعارف در محیط بیمارستان 
و درمانگاه حضور یابند .پیروی از " آیین نامه پوشش و اخالق حرفه ای 
در محیط های آموزشی "که در سایت دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم 
پزشکی جهرم( قسمت آیین نامه ها )در دسترس است، و رعایت موارد ذیل 
در کل زمان حضور در بخش های بستری بیمارستان و درمانگاه جهت 

همه دانشجویان الزامی است.

استفاده از یونیفرم مطابق مقرارت دانشكده( استفاده از  
اتیكت،روپوش سبز ، شلوارسبز، مقنعه سبز و دمپایي مناسب 

اطاق عمل ( ضروري مي باشد. 
كوتاه نگه داشتن ناخن و عدم استفاده از زیور آالت طبق قوانین  

و مقررات دانشكده ضروري مي باشد
رعایت اصول اخالقي و شئونات اسالمي در برخورد با بیماران،  
همراهان آنها، همكاران، كادر آموزشي - درماني دربخش الزم 

مي باشد.
رعایت اصول اخالق حرفه اي نسبت به سر پرستار، مربي،  

پرسنل و سایر دانشجویان و بیماران ضروري مي باشد.
زمان حضور دانشجویان در بخش :



4

حضور تمامی دانشجویان از روز شنبه تا پنج شنبه هر هفته در بخش 
بیهوشی الزامی می باشد .ساعت حضور دانشجویان روز شنبه تا پنج شنبه 
از 7:30 صبح تا 14 می باشد .زمان کشیک دانشجویان اکسترن در بخش 

بیهوشی ۲۴ ساعته می باشد . 

در روزهای جمعه و تعطیالت رسمی، راند بخش توسط اتندینگ بخش از 
ساعت 8 صبح انجام می شود .

اکسترن های کشیک شب قبل به همراه اکسترن های کشیک همان روز، 
همگی موظفند که در سر راند بخش در روزهای جمعه و تعطیالت رسمی 
حضور داشته باشند.همه دانشجویان کشیک باید از ساعت 7:30 صبح روز 

کشیک در بخش حاضر شوند.

حضور کلیه دانشجویان در ساعت 8 صبح اولین روز شروع بخش، در 
بخش الزامی است .هرگونه غیبت( بدون اطالع قبلی به استاد و مدیر گروه 
)، غیبت غیر موجه تلقی می گردد و4 طبق آئین نامه برخورد با غیبتبا 

ایشان برخورد می گردد . 

توجه :در ایام تعطیالت نوروزی، حضور تمامی دانشجویان بخش در نیمه 
مربوطه اعم از کشیک و غیر کشیک در سر راند صبح هر روز از 

تعطیالت الزامی است.

کشیک دانشجویان :
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کلیه دانشجویان دربخش بیهوشی موظفند در ماه های ۳۰ روزه ۱۰ کشیک 
و در ماه های 31 روزه 11 کشیک در ماه داشته باشند .برنامه کشیک 
بخش بایستی در اولین روزهر ماه به صورت توافقی بین همدیگر، نوشته 
شده و در دو نسخه تهیه شود .یک نسخه به مدیر گروه بخش و نسخه دیگر 
به سرپرستار بخش جهت نصب در تابلو اعالنات بخش، تحویل گردد .

هرگونه جابجایی در برنامه کشیک بایستی( با دانشجوی همان بخش )و از 
قبل به اطالع مدیر گروه بخش رسانده شود.

 .زمان کشیک دانشجویان اکسترن ۲۴ساعته می باشد( از ۷:۳۰ صبح تا 
۸ صبح روز بعد )

نکات مهم:

انجام کشیک های موظف توسط شخص دانشجو در بخش  .۱
مربوطه، الزامی و غیر قابل واگذاری است .کشیکهای دانشجو 
به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی قابل واگذاری به سایر همکاران 
نمی باشد .در صورت واگذاری کشیک، دانشجو موظف به 

تکرارکل دوره کارآموزی می باشد.
در صورت بروز بیماری و یا عذر موجه، دانشجو می تواند در  .۲
صورت ضرورت، کشیک خود را با هماهنگی مدیر گروه بخش 
فقط با دانشجوی هم دوره خود که در همان بخش حضور دارد، 
عوض نماید و در پایان ماه می بایست تعداد کشیک موظف خود 

را انجام داده باشد.
هر تعدادی که اکسترن در این بخش حضور داشته باشند، تعداد  .۳

کشیک موظفی فوق الذکر باید رعایت شود.

مرخصی:

کلیه دانشجویان اکسترن در زمان حضور در بخش بیهوشی ، هیچگونه 
مرخصی ندارند .در صورت پیش آمدن مشکل اورژانسی، غیر قابل پیش 
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بینی و بسیار اضطراری، دانشجو می تواند در بخش یکماهه حداکثر دو 
روز و در بخش 15 روزه حداکثر یک روز تقاضای مرخصی نماید .جهت 
اخذ مرخصی در این موارد کسب موافقت اولیه اتندینگ بخش و مدیر گروه 
بخش،  الزامی می باشد .بعد از آن باید فرم" تقاضای مرخصی کمتر از 
سه روز "را تکمیل نموده و به امضاء همه افراد فوق الذکر رسانده شود و 
نهایتا "قبل از رفتن به مرخصی، باید فرم مربوطه به دفتر آموزش تحویل 
داده شود .بدیهی است که در صورت موافقت با مرخصی، از تعداد کشیک 
موظفی دانشجو کاسته نمی شود و دانشجو موظف است به همان تعداد 
کشیک موظفی ذکر شده در بند" برنامه کشیک دانشجویان"، کشیک بخش 

را داشته باشد.

توجه :مرخصی بیش از دو روز در بخش یکماهه و یا بیش از یک روز 
در بخش ۱۵ روزه، حتی با دلیل موجه منجر به تمدید بخش( و یا تمدید 

دوره بر حسب نظر شورای آموزشی گروه ) می شود.

شرح وظایف دانشجویان( استیودنت و اینترن:)

حضور فعال بر بالین بیمار در بخش های بستری و در درمانگاه  o
آموزشی 

برقراری ارتباط حرفه ای مناسب با بیماران و همراهان ایشان. o
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برقراری ارتباط حرفه ای مناسب با تمام اعضای تیم آموزشی  o
درمانی( اتندینگ، و سایر دانشجویان بخش، سرپرستار و سایر 

پرستاران بخش و پرسنل پاراکلینیک.)
مطالعه دقیق پرونده،گرفتن شرح حال کامل و انجام معاینه  o
بیماران خود در اولین روز شروع هر بخش بستری و ثبت دقیق 
گزارشات در پرونده  بیماران در اولین روز هر بخش تحت 

/Extern/Intern on service note .بیهوشی Studعنوان
گرفتن شرح حال کامل و انجام کامل معاینه بیماران جدید در روز  o
کشیک و ثبت دقیق گزارشات در پرونده بیماران در اولین روز 
/Extern/Intern بیهوشی Studبستری تحت عنوان

admission note .
گرفتن شرح حال و انجام معاینه روزانه بیماران و ثبت دقیق  o
روزانه گزارش پیشرفت و سیر بیماری بیماران خود تحت عنوان 

/Extern/Intern progress note .بیهوشیStud
معرفی کامل بیماران خود به اتندینگ و سایر دانشجویان بخش. o

حضور بر بالین بیماران بدحال و آنهایی که نیاز به مراقبت ویژه  o
دارند و هر بیمار بخش که نیاز به ویزیت مجدد داشته باشد.

حضور بر بالین بیمارانی که احیا می شوند و انجام/همکاری در  o
 CPR انجام

در صورتیکه در کشیک، بیماری/بیمارانی بدحال شده و دچار  o
مشکل جدیدی شوند، استیودنت و اینترن کشیک بخش موظفند در 
همان شب، گزارشات سیر پیشرفت بیمار را بطور دقیق تهیه و 

در پرونده بیمار/بیماران ثبت نمایند.
نوشتن دستورات پزشکی تحت نظارت اتندینگ بخش. o

نوشتن برگه مشاوره زیر نظر اتندینگ بخش. o
 CT Scan نوشتن برگه های درخواست تصویربرداری از جمله o
، MRI ، رادیوگرافی، سونوگرافی، آندوسکوپی، آنژیوگرافی و 

کلیه برگه های درخواست پاراکلینیک دیگر.
 Green Sheet ( خالصه پرونده یا )نوشتن برگ سبز ترخیص o

بیماران با ذکر زمان
پیگیری بیمار در درمانگاه. o
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نوشتن نسخ دارویی و آزمایشات بیماران در هنگام ترخیص و  o
توصیه ها و آموزش های الزم به بیماران( و یا همراه آنان )در 
مورد نحوه مصرف داروهای خاص و عوارض احتمالی و نحوه 

پیگیری تحت نظارت اتندینگ  بخش.
پیگیری مداوم جواب پاراکلینیک بیماران خود، به منظور تعیین  o
تکلیف سریعتر بیماران، در جهت کمک به بیماران و آموزش 
بیشتر همه دانشجویان با بستری شدن تعداد بیشتر بیمار در بخش 

و بهره وری بیشتر از زمان حضور در گروه بیهوشی.
پیگیری مداوم جواب پاراکلینیک بیماران جدید در کشیک (  o

بصورت حضوری در موارد اورژانس.)
همراهی با بیماران بدحال که عالئم حیاتی بی ثبات داشته باشند  o
و بیمارانی که نیاز به مراقبت های خاص پزشکی دارند و امکان 
بروز عارضه ای آنها را تهدید می کند، در انتقال به بخش های 
دیگر و یا سایر بیمارستان ها با نظر اتندینگ کشیک بیمارستان.
[این وظیفه بر عهده استیودنت/اینترن بیمار( و یا  o

استیودنت/اینترن کشیک بخش )می باشد.]
کنترل عالئم حیاتی و مراقبت از بیماران پس از انجام اقدامات  o
تشخیصی تهاجمی نظیر بیوپسی کبد، بیوپسی کلیه، یا کسانی که 
برای آنها تست های خطیری نظیر تست تحمل انسولین انجام می 

شود.
پاسخ به سؤاالت بیماران و آموزش به آنها با هماهنگی اتندینگ  o

بخش.
مطالعه مستمر در مورد مشکالت بیماران خود و فراگیری روش  o

جستجو در منابع آموزشی.
حضور فعال در راندهای آموزشی -درمانی توسط اتندینگ بخش. o

حضور فعال در درمانگاه آموزشی اتندینگ بخش. o
حضور فعال در کنفرانس های ارائه شده توسط اتندینگ بخش. o

شرکت فعال در کنفرانس ها (بحث های گروهی )ارائه شده توسط  o
اتندینگ  بخش.

مطالعه فردی در مورد اهداف آموزشی گروه بیهوشی (مراجعه  o
به جدول اهداف آموزشی) 
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شرکت در ارزشیابی( نظرسنجی )برنامه آموزشی بخش در پایان  o
دوره کارآموزی که توسط گروه برگزار می شود.

شرکت در آزمون کتبی آخر همان دوره کارآموزی و کسب نمره  o
قبولی.

انجام اقدامات مراقبتی، تشخیصی و درمانی ذیل: 

حضور پیوسته (Stand by) بر بالین بیماران بدحال .۱
کنترل و چارت عالئم حیاتی بیماران بدحال .۲

انتقال نمونه به آزمایشگاه( در موارد اورژانس) .۳
انتقال فراورده های خون( در موارد اورژانس) .۴

پیگیری حضوری جواب اقدامات پاراکلینیک( در  .۵
موارد اورژانس)

حضور بر بالین و همکاری در هنگام انجام هرگونه  .۶
اقدام تشخیصی -درمانی تهاجمی بر روی بیماران بخش
حضور در بخش در هنگام تزریق داروهای خاص  .۷

(مانند داروهای شیمی درمانی)
 Intake/Outputکنترل و چارت .۸

گذاشتن لوله تراشه و airway و آمبو زدن .۹
خواندن عکس های رادیولوژی بیماران با اتندینگ / .۱۰

رادیولوژی
تهیه و رنگ آمیزی الم خون محیطی و تفسیر  .۱۱

میکروسکوپی آن 
تهیه الم و رنگ آمیزی گرم و تفسیر آن .۱۲

انجام آزمایش تجزیه ادرار .۱۳
انجام آزمایش بررسی خون مخفی در مدفوع .۱۴

ساکشن ترشحات حلق و لوله تراشه( در موارد  .۱۵
اورژانس)

گذاشتن لوله معده (NG tube) و شستشوی معده .۱۶
گذاشتن سوند ادراری در بیماران همجنس .۱۷

گرفتن گازهای خون شریانی (ABG) و وریدی  .۱۸
(VBG)

کشیدن (Tap) مایع آسیت .۱۹
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کشیدن (Tap) مایع پلور .۲۰
 (LP)پونکسیون لومبار .۲۱
پونکسیون مفصل زانو .۲۲

 (Serum keton)چک کردن کتون سرم .۲۳
گرفتن نمونه از ترشحات ریه و معده .۲۴

نمونه برداری از ترشحات زخم .۲۵
انجام پانسمان زخم های عفونی و زخم هایی که نیاز به  .۲۶
دبریدمان و شست و شوی تخصصی( غیر روتین )

دارند
گرفتن ECG در موارد اورژانس و تفسیر مقدماتی آن  .۲۷

و ثبت در پرونده بیمار
انجام تست PPD و خواندن آن .۲۸

کمک در آسپیراسیون و بیوپسی مغز استخوان به  .۲۹
اتندینگ

کمک در تزریق داخل نخاعی (Intrathecal) و داخل  .۳۰
مفصلی

فلبوتومی( در موارد اورژانس) .۳۱
کشیدن بخیه( در صورت لزوم با هماهنگی اتندینگ/ .۳۲

نکات مهم:

ثبت دستورات پزشکی و دارویی در پرونده بیماران، نوشتن  .۱
کانسالت( برگه مشاوره )و نوشتن  برگ سبزترخیص بیماران 

 (Green sheet)، همه بر عهده اکسترن همان بیمار می باشد.
باید همه دستورات پزشکی و دارویی ثبت شده در پرونده و برگ  .۲
سبز ترخیص بیماران، توسط اکسترن همان بیمار امضاء و مهر 
شود .بدیهی است که در زمان کشیک، دستورات پزشکی و 
دارویی باید توسط اکسترن کشیک در پرونده بیماران ثبت، 

امضاء و مهر شود.
در روزهای غیر تعطیل هفته، بعد از انجام راند آموزشی - .۳

درمانی، ثبت دستورات پزشکی و دارویی هر بیمار بخش، بر 
عهده اکسترن همان بیمار می باشد .فقط ثبت دستورات پزشکی 

مربوط به زمان کشیک، بر عهده اکسترن کشیک می باشد.
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اکسترن کشیک بخش موظفند که در صورت بد حال شدن بیماری  .۴
در بخش و یا بستری شدن بیمار/بیماران جدید، فورا "به اتندینگ 

کشیک اطالع دهند.
اکسترن کشیک بخش موظفند که در جریان تشخیص اولیه( و یا  .۵
تشخیص های افتراقی )و پالن درمانی کلیه بیماران بستری در 
آن بخش باشند و مرتبا "امور مربوط به کلیه بیماران بخش را در 

کشیک پیگیری نمایند.
در قسمت اقدامات مراقبتی، تشخیصی و درمانی، انجام  .۶

پروسیجرهای ذکر شده کال "بر عهده اکسترن بخش می باشد. 
انجام آزمایشات تجزیه ادرار و بررسی خون مخفی در مدفوع،  .۷
رنگ آمیزی الم خون محیطی و رنگ آمیزی گرم، بر عهده 

اکسترن کشیک بخش می باشد .

ارزشیابی پایان بخش و پایان دوره:

نمره کل ارزشیابی پایان دوره کارآموزی مجموع دو نمره( نمره 
کارآموزی بخش و نمره آزمون کتبی پایان دوره )می باشد که با فرمول 
های ذیل محاسبه و در سیستم سما ثبت و به معاونت آموزشی پزشکی 

عمومی دانشکده پزشکی اعالم می گردد.

دوره اکسترنی : نمره کل کارآموزی برابر است با :میانگین نمرات دوماه 
بخش های کارآموزی استیودنتی ۵۰% ونمره آزمون کتبی پایان دوره 

%۵۰

قبولی در دوره کارآموزی بیهوشی احراز هر ۲ شرط می باشد:

۱-کسب نمره کل ۱۲ و باالتر

 ۲-کسب نمره کتبی ۱۲ در آزمون پایان بخش 
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اگر نمره کل دوره کار اموزی کمتر از ۱۲ بود کل دوره باید تکرار گردد 

توجه :نمره کارآموزی بخش مربوط به نیمه اول تعطیالت عید نوروز، در 
صورت تأیید حسن انجام وظایف در زمان تعطیالت نوروز توسط مدیر 
گروه بخش ، همان نمره کارآموزی نیمه دوم فروردین ماه دانشجو در نظر 

گرفته می شود.

آزمون کتبی پایان دوره :

آزمون کتبی پایان دوره، در اواخر دوره کارآموزی توسط دفاتر آموزش 
بالینی  برگزار می شود .حد نصاب قبولی در آزمون کتبی، کسب 
نمره۱۲می باشد .زمان دقیق آزمون کتبی در اواخر دوره کارآموزی، 
اعالم می گردد .کلیه دانشجویان موظفند در اولین آزمون کتبی پایان دوره 
کارآموزی شرکت نمایند و جهت شرکت در این آزمون باید بخش 
کارآموزی همان دوره به پایان رسیده باشد .هر کارآموز در یک دوره 
کارآموزی ، حداکثر دو بار می تواند در آزمون کتبی پایان دوره شرکت 
نماید .غیبت غیرموجه در اولین آزمون کتبی پایان دوره کارآموزی ممنوع 
است .در صورت غیبت غیر موجه دانشجو در آزمون کتبی پایان 
دوره(اولین دوره و یا در صورت مردودی در اولین دوره بعدی)، موضوع 
در شورای آموزشی گروه بیهوشی مطرح و تنبیه در نظر گرفته می شود 
که ممکن است تکرار کل دوره کارآموزی باشد .دانشجویی که به علت 
غیبت موجه نتواند در اولین آزمون کتبی پایان دوره شرکت نماید، و یااینکه 
در آزمون اول نمره حد نصاب قبولی را کسب نکرده باشد، فقط یکبار دیگر 

و الزاما "در اولین آزمون دوره بعدی باید در این آزمون شرکت نماید.

دانشجویی که در دو آزمون کتبی حد نصاب نمره قبولی12 را کسب ننماید، 
و دانشجویی که بعلت غیبت موجه نتوانسته در اولین آزمون شرکت نماید 
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و در آزمون دوم نمره حد نصاب قبولی 12 را کسب ننموده باشد، باید دوره 
کارآموزی را بشرح ذیل تکرار نماید و پس ازتکرار بخش /دوباره اجازه 
شرکت در آزمون کتبی پایان دوره طبق مفاد فوق الذکر( حداکثر دو بار )

را دارد.

در صورت عدم کسب نمره قبولی در دو دوره متوالی آزمون کتبی پایان 
دوره کارآموزی:

 -در دوره اکسترنی ( کارآموزی ) باید یک ماه بخش را تکرار نماید.

اگر دانشجو پس از تکرار بخش به میزان فوق، مجددا "در دو دوره آزمون 
کتبی پایان دوره موفق به کسب نمره قبولی نشد، باید کل دوره کارآموزی 

راتکرار نماید.

توجه:

 1-مالک نمره آزمون کتبی پایان دوره در محاسبه نمره کل کارآموزی، 
آخرین نمره کتبی قبولی کسب شده می باشد.

 2-دانشجویان برای شرکت در آزمون کتبی پایان دوره الزم است که 
مداد نرم و پاک کن به همراه داشته باشند

منابع آزمون کتبی پایان دوره :
 1.Basic of Anesthesia.Miller
2-Text book of Miller Anesthesia.Miller
3-Text book of ICU.Massachuset.

اهداف و برنامه های آموزشی گروه بیهوشی پزشکی:
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اهداف در حیطه دانش : 
کسب دانش کافی در مورد ارزیابی و اداره راه هوایی،ارزیابی  .۱
قبل از عمل بیمار،اهداف،مراحل و روش- های بیهوشی عمومی 
و رژیونال،احیای قلبی و ریوی،ترانسفوزیون و تهویه ی 

مکانیکی و درد حاد ومزمن
کسب دانش الزم در ارتباط با اداره بیهوشی و عوارض احتمالی  .۲

با توجه به بیماری زمینه ای 
کسب دانش مرتبط با انجام پروسیجرهای الزم برای پزشک  .۳

عمومی- 
ب در حیطه مهارت- :

۱. 1توانایی اخذ شرح حال و انجام معاینه فیزیکی صحیح بیماران 
کاندید جراحی در ارزیابی قبل از عمل- 

توانایی ارزیابی و اداره راه هوایی در حد پزشک عمومی-  .۲
توانایی انجام احیاء قلبی و ریوی در بالغین و نوزادان در حد 

پزشک عمومی- 
آشنایی با موارد لوله گذاری مشکل و القاء و اداره بیهوشی و  .۳

ریکاوری بیمار- 
 setting و مراحل - ICU آشنایی با اصول تهویه مکانیکی در .۴

ونتیالتور
آشنایی با اصول درمان درد حاد پس از جراحی در بخش و  .۵

دردهای مزمن در کلینیک درد– 

ج .در حیطه نگرش:
آشنایی با نحوه برخورد با بیمار قبل از شروع بیهوشی از نظر  .۱

اصول اخالقی و مسایل قانونی- 
آشنایی با نحوه کار و تعامل با سایر همکاران در اتاق عمل  .۲

و( ICUپزشکان و پرستاران)

محتوایی که باید آموزش داده شود:
حیطه شناختی
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آشنایی با ارزیابی قبل از عمل .۱
آشنایی با ارزیابی راه هوایی .۲

شناخت روش های مختلف بیهوشی .۳
آشنایی با اهداف بیهوشی عمومی و رژیونال .۴

آشنایی با مراحل مختلف بیهوشی عمومی و رژیونال .۵
شناخت مالحظات الزم در بیهوشی بیماران مبتال به بیماری  .۶
های زمینه ای قلبی و ریوی،تروما،پره اکالمپسی و اختالل 

انعقادی
مبحث احیاء قلبی و ریوی .۷

آشنایی با احیاء قلبی و ریوی پایه در بالغین و کودکان و  .۸
نوزادان

آشنایی با احیاء قلبی و ریوی پیشرفته در بالغین و کودکان و  .۹
نوزادان

شناخت آخرین الگوریتم های مربوط به احیاء قلبی و ریوی در  .۱۰
بالغین و کودکان و نوزادان

مبحث ترانسفوزیون .۱۱
آشنایی با انواع فراورده های خونی .۱۲

شناخت اندیکاسیون های تزریق خون و فراورده های خونی .۱۳
آشنایی با عوارض مربوط به ترانسفوزیون .۱۴

مبحث ICU و تهویه مکانیکی .۱۵
آشنایی با کلیات و اصول مراقبت های ویژه .۱۶

آشنایی با اصول تهویه مکانیکی .۱۷
شناخت اختالالت اسید و باز و درمان آن .۱۸

شناخت نارسایی تنفسی و درمان آن .۱۹
مبحث درد حاد و مزمن .۲۰

آشنایی با درد حاد پس از عمل جراحی و عوارض آن .۲۱
آشنایی با اصول درمان درد حاد پس از عمل جراحی و روش  .۲۲

های جدید
شناخت درد مزمن و انواع آن .۲۳

آشنایی با اصول درمان درد مزمن در کلینیک درد و روش های  .۲۴
جدید
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حیطه مهارتی

انجام ارزیابی قبل از عمل با اخذ شرح حال و معاینه فیزیکی و  .۱
بررسی پرونده بیمار

انجام ارزیابی راه هوایی جهت شناسایی موارد آسان و مشکل  .۲
لوله گذاری

آشنایی با انجام تکنیک های مختلف بیهوشی عمومی و رژیونال .۳
آشنایی با انجام انواع بلوک های عصبی محیطی .۴

مبحث احیاء قلبی و ریوی .۵
انجام احیاء قلبی و ریوی پایه در سنین مختلف .۶

انجام احیاء قلبی و ریوی پیشرفته در سنین مختلف .۷
مبحث ترانسفوزیون .۸

آشنایی با روش های مختلف تزریق فراورده های خونی .۹
آشنایی با تشخیص سریع و درمان عوارض ترانسفوزیون .۱۰

مبحث ICU و تهویه مکانیکی .۱۱
آشنایی با نحوه تنظیم ونتیالتور در ICU و مراحل Setting آن .۱۲

آشنایی با انجام ABG و تشخیص اختالالت اسید و باز در  .۱۳
 ICUو نحوه درمان آن

آشنایی با نحوه درمان تنفسی بیماران ICU و مراحل  .۱۴
 Wearingبیمار

مبحث درد حاد و مزمن .۱۵
آشنایی با انواع پمپ های PCA در درمان درد حاد پس از  .۱۶

جراحی و نحوه تنظیم و کاربرد آن
آشنایی با نحوه برخورد با بیمار مبتال به انواع درد مزمن در  .۱۷

کلینیک درد و روشس های درمانی جدید

حیطه نگرش
آشنایی با احساس مسئولیت در قبال بیماران .۱

اهمیت دادن به شرح حال گیری و معاینه سیستماتیک و  .۲
ارزیابی قبل از عمل بیمار

اهمیت دادن به مستند سازی امور بیماران و پرونده نویسی .۳
وقوف به اصول اخالق پزشکی و اجرای آن .۴
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وقوف به اهمیت مراقبت از بیماران در حین بیهوشی و در  .۵
ICU

برنامه فعالیت های آموزشی کارآموزان بخش بیهوشی

۱۰-۱۲ ۸-۱۰ روز/ساعت
حضور در درمانگاه /اتاق عمل  کنفرانس بخش  شنبه
حضور در درمانگاه /اتاق عمل  کنفرانس بخش  یکشنبه
حضور در درمانگاه /اتاق عمل  کنفرانس بخش  دوشنبه
حضور در درمانگاه /اتاق عمل  کنفرانس بخش  سه شنبه
حضور در درمانگاه /اتاق عمل  کنفرانس بخش  چهارشنبه 

 "پرسشنامه ارزشیابی برنامه های آموزشی گروه بیهوشی"

مقطع تحصیلی :اکسترنی 

دانشجوی محترم،

پرسشنامه زیر جهت ارتقاء کیفیت آموزش در بخش بیهوشی تنظیم شده 
است .درخواست می گردد پرسشنامه را به دقت خواند ه و ما را با ارائه 
نظرات ارزشمند خویش یاری کنید .مطمئن باشید نظر شما در رابطه با 

اشخاص محرمانه خواهد ماند.

بیمارستان ...............               بخش ............

    ماه...............                   سال................ 
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استاد :دکتر....................................................

برنامه های آموزشی مربوط به این بخش را چگونه ارزیابی می کنید؟

آیا در زمان گذراندن این بخش( در طول ماه)، به شما راهنمایی و  .۱
یا بازخوردی داده شد؟

 خیر                                    بلی .۲
در صورت آشنا شدن با اهداف آموزشی این بخش، چند درصد از  .۳

اهداف آموزشی را فرا گرفته اید؟ .............. درصد
نظر شما در ارتباط با اساتیدوسرپرستار این بخش : .۴

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................
..

تعدادبرگزار 
شده 

برگزار 
نگردید 

ضعیف خوب عالی

الف :برگزاری جلسه معارفه و آشنایی با اهداف 
آموزشی بخش در ابتدای شروع بخش توسط استاد 

بخش

ب :جلسه آشنایی با مسائل عمومی بخش توسط 
سرپرستار بخش

ج :راند بخش توسط استاد
کنفرانس های برگزار شده توسط استاد

بحث گروهی



19

برای ارتقاء کیفی این بخش در آینده چه پیشنهادی دارید؟  .۵
...............................................................................
...............................................................................

............................................................
برنامه های آموزشی مربوط به این بخش را چگونه ارزیابی می  .۶

کنید؟
  ضعیف  متوسط  خوب  عالی

الف :برگزاری جلسه معارفه و آشنایی با اهداف آموزشی بخش در  .۷
ابتدای شروع بخش توسط استاد بخش

  ضعیف  متوسط  خوب  عالی

ب :جلسه آشنایی با مسائل عمومی بخش توسط سرپرستار بخش .۸
  ضعیف  متوسط  خوب  عالی

ج :راند بخش توسط استاد .۹
  ضعیف  متوسط  خوب  عالی

ه :کنفرانس های برگزار شده توسط استاد .۱۰
  ضعیف  متوسط  خوب  عالی

و :بحث گروهی ، با حضور استاد  .۱۱
  ضعیف  متوسط  خوب  عالی
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۱۲. برای ارتقاء کیفی این بخش در آینده چه پیشنهادی دارید؟ 
...............................................................................
...............................................................................

.......................................................
۱۳توانایی خود را در نحوه ارتباط با بیمار، اخذ تاریخچه، معاینه بالینی و 

نحوه Approach به نشانه های بیماری ها (Symptoms & Signs)را 
بعد از پایان این دوره چگونه ارزیابی می کنید؟

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

------------------

۱۴ نقاط قوّت آموزشی این دوره درگروه بیهوشی  شامل چه مواردی است؟

............................................................................... .۱۳

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................
.......

............................................................................... .۱۴

...............................................................................
............................

نقاط ضعف آموزشی این دوره در گروه بیهوشی شامل چه مواردی  .۱۵
است؟

............................................................................... .۱۶

...............................................................................

...............................................................................
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...............................................................................
............

............................................................................... .۱۷

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................
............

۱۶نظر کلی شما در ارتباط با برگزاری کنفرانس های استیودنتی/اینترنی  
، زمان برگزاری و تداوم آن چیست؟

............................................................................... .۱۸

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................
............

............................................................................... .۱۹

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................
............

برای ارتقاء کیفیت آموزش دوره در گروه بیهوشی  چه  ۱۷
پیشنهادهایی دارید؟

............................................................................... ۱۸

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................
............

در صورت تمایل ← )نام و نام خانوادگی : 

شماره تماس............................................................. :
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از همکاری شما دانشجوی گرامی سپاسگزارم

مدیر گروه بیهوشی


