
    

  
  دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول

  علی آباد کتول واحد اسالمی آزاد دانشگاه پزشکی آموزش توسعه و مطالعات مرکز - علوم پزشکی معاونت

  

    علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول دانشکده هوشبري  رشته  معرفی

       تعریف و هدف مقطع کارشناسی هوشبري
  

هاي پیراپزشکی) است و هدف آن تربیت نیروي انسانی  هاي آموزش عالی (از شاخه دوره کارشناسی هوشبري یکی از دوره
نفر از آنها بتوانند به عنوان دستیار یک متخصص بیهوشی زیر نظر وي در یک بخش اتاق عمل انجام  2یا  1کارآمدي است که هر 

التحصیالن کارشناسی بیهوشی در مقطع کارشناسی ارشد در رشته هاي پرستاري , آناتومی ,  فه نمایند. ادامه تحصیل فارغوظی
فیزیولوژي و دیگر زیر شاخه هاي علوم پزشکی امکان پذیر خواهد بود که در صورت پذیرفته شدن در هر یک از رشته هاي 

یافته و از رشته هوشبري خارج می گردد (ادامه تحصیل در این رشته تا دکتراي کارشناسی ارشد مذکور , شرح وظایف فرد تغییر 
  بیهوشی امکان پذیر نمی باشد)

با توجه به توسعه و گسترش دامنه علوم مربوط به بیهوشی ،رشته کارشناسی هوشبري با تاکید بر یادگیري فعاالنه، نوآوري ، کسب 
  از بیماران به مطلوبترین شکل ممکن تاسیس شداطالعات و مهارت هاي بالینی جدید و مراقبت 

هاي پیراپزشکی) است که دانشجویان طی دوره آموزشی با اصول جدید ,  هاي آموزش عالی (از شاخه این دوره یکی از دوره
روشها , تجهیزات و وسایل مورد استفاده در مراقبت از بیمار بیهوش در اعمال جراحی عمومی , تخصصی و همچنین بخشهاي 

مراقبت هاي ویژه و اورژانسها آشنا شده و نحوه مراقبت از بیماران در مراحل مختلف بیهوشی را به صورت نظري و عملی فرا می 
 گیرند.

  ضرورت و اهمیت
  

هوشبري تشکیل دوره کاردانی و کارشناسی هوشبري و تربیت با توجه به تعدد اعمال جراحی, به منظور کمک به متخصصین 
تواند به  افرادي کاردان و کارشناس در این زمینه و بکار گماردن آنها در بخشهاي هوشبري زیر نظر متخصصان این رشته می

  استفاده بهینه از کار متخصصان بیهوشی بیانجامد.

  شرایط و نحوه پذیرش دانشجو



    
  هوشبري از طریق آزمون سراسري و به صورت متمرکز می باشد. پذیرش دانشجوي کارشناسی

  طول دوره و شکل نظام

نامه آموزشی مراکز آموزش عالی مصوب ستاد  سال و نظام آموزشی آن مطابق آئین 4متوسط طول دوره کارشناسی هوشبري 
  انقالب فرهنگی است.

  واحدهاي درسی
  به شرح ذیل می باشد:واحد  134تعداد کل واحدهاي درسی دوره کارشناسی 

 : واحد 26دروس عمومی  
  : واحد 41دروس پایه  
  :واحد  33دروس تخصصی  
 : واحد18کارآموزي 

 : واحد 16کارآموزي در عرصه  

  اي دانش آموختگان مقطع کارشناسی بیهوشی وظایف حرفه

 نقش مراقبتی:

  الف) شناخت وضعیت عمومی بیمار و اقدامات مراقبتی قبل از بیهوشی:

  آگاهی از پرونده، وضعیت و سوابق پزشکی بیمار. -

در آزمایش دستگاهها، تجهیزات مربوط به بیهوشی و آماده کردن لوازم، وسایل و داروهاي موردنیاز و اطمینان یافتن از کارایی  -
  آنها با متخصص بیهوشی همکاري نماید.

  کاري نماید.در برقراري راه وریدي محیطی مطمئن و مناسب با پزشک مربوطه هم -

  در اتصال دستگاههاي مختلف پایش به بیمار با پزشک مربوطه همکاري نماید. -

  در کنترل و ثبت عالئم حیاتی بیمار با پزشک مربوطه همکاري نماید. -

)، بدون خطر و متناسب با نوع عمل جراحی با متخصصی بیهوشی Positionهاي مناسب ( در قرار دادن بیمار در وضعیت -
  نماید. همکاري



    
  ب) مراقبت از بیمار در خالل بیهوشی

  هاي بدن بیمار و گزارش موارد غیرطبیعی به متخصص بیهوشی مشارکت نماید. در پایش مداوم عالئم حیاتی و سیستم -

  در کنترل و ثبت میزان جذب و دفع مایعات به متخصص بیهوشی کمک نماید. -

  ها حین جراحی و بیهوشی مشارکت نماید. تدر کنترل و پیشگیري از انتقال و انتشار عفون -

  در محافظت بیمار از نظر بروز عوارض احتمالی مشارکت نماید. -

) …هاي احتمالی به اعضاء بدن (خراش قرنیه، سوختگی با وسایل برقی، فشار وارده به اعصاب محیطی و در پیشگیري از آسیب -
  .نماید کمک بیهوشی متخصص به

  هاي گوناگون موجود برحسب نیاز به متخصص بیهوشی کمک نماید. مناسب توسط وسایل و لوله در برقراري راه هوایی -

  در ارزیابی عملکرد دستگاهها و تجهیزات مربوطه با نظر متخصص بیهوشی مشارکت نماید. -

  هاي مربوط به هوشبري با نظر متخصص بیهوشی کمک نماید. در ثبت و نگهداري برگه -

  بیهوشی و اتاق عمل با نظر متخصص بیهوشی کنترل و توجه داشته باشد.به نکات ایمنی بخش  -

  ج) مراقبت از بیماران پس از بیهوشی

  کمک به متخصص بیهوشی در هوش آوري بیماران -

  PACUکمک در انتقال بیمار به  -

  و ارائه خدمات مراقبتی به بیماران بستري در آن PACUاستقرار در  -

  هاي مختلف بدن بیمار تا هوشیاري کامل و گزارش و ثبت موارد غیر طبیعی کنترل و ثبت عالئم حیاتی و پایش سیستم -

  کنترل عالئم هیپوکسی و گزارش موارد غیرطبیعی به متخصص بیهوشی -

  بیهوشی متخصص دستور طبق …سازها و استفاده مؤثر از انواع وسایل اکسیژن درمانی، رطوبت -

  در انجام روشهاي ایزوالسیون و کنترل عفونتمشارکت  -



    
  هاي درمانی ثبت و بایگانی گزارشات مربوط به بیماران و هزینه -

  PACUمشارکت در تهیه، آماده سازي و نگهداري دستگاهها، تجهیزات، وسایل و سایر امکانات موردنیاز  -

  PACUرعایت نکات ایمنی مربوط به  -

  تحت نظر متخصص بیهوشی PACUترخیص بیمار از مشارکت در اقدامات مربوط به  -

  د) نقش مراقبتی در سرویس درد حاد:

  در پذیرش و آماده سازي بیمار جهت اقدامات درمانی تحت نظر متخصص بیهوشی مشارکت نماید. -

  در آماده سازي و نگهداري وسایل، تجهیزات و داروها در سرویس درد حاد مشارکت نماید. -

  در انجام روش هاي کنترل درد حاد به متخصص بیهوشی کمک نماید. -

  آشنایی با عوارض کنترل سرویس درد حاد و اطالع به متخصص بیهوشی جهت درمان. -

  در ترخیص بیمار از سرویس درد حاد تحت نظارت متخصص بیهوشی همکاري نماید. -

) و تحت نظر متخصص بیهوشی در زمینه برقراري CPCRاحیا (همچنین دانش آموختگان کارشناسی هوشبري به عنوان عضو تیم 
  نمایند. و اداره راه هوایی و سایر وظایف محوله ایفاي نقش می

  نقش ارتباطی:

  …ارتباط با متخصصین بیهوشی، اعضاء تیم جراحی، کارکنان اتاق عمل، دانشجویان و -

  …خون، رادیولوژي، مهندسی پزشکی و ارتباط با واحدهاي مرتبط با اتاق عمل مثل آزمایشگاه، بانک -

  ارتباط با واحد پرستاري و سیستم اداري بیمارستان -

  یادآوري مهم

  توانند مستقالً به امر هوشبري بپردازند و موسسات و بیمارستانها حق ندارند آنان را مستقالً بکار گمارند. کارشناسان هوشبري نمی
   


