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 ناشر: سخن
 

پایان است. اوست که بشر را سپاس و ستایش شایستة پروردگاری که کرامتش نامحدود و رحمتش بی

دانش بیاموخت و با قلم آشنا کرد. به انسان رخصت آن داد که علم را به خدمت گیرد و با قلم خود و 

 رسم خطوط گویا آن را به دیگران نیز بیاموزد.

چه را ام کن تا در آموختن نلغزم و آنجویان راهت قرارم ده و یاریو حقیقت خدایا از شاکران درگاهت

 آموختم، به شایستگی عرضه کنم.

 آخرین با مطابق و نوین سبک به کشور پزشکی آموزشی کمک نظام در پیشرو و یار، حامیرزیدنت

 متخصصین منظر از گذشته سال 12 طی آشنا و مجرب کادری با پزشکی حیطه در آموزشی هایپیشرفت

 . است داده قرار خود مخاطبین دسترس در و ارائه را محصوالت بهترین همواره

 از استفاده با و شده گردآوری زنان و زایمانجراحی  مبحث در غنی بسیار محتوی به توجه با رو پیش اثر

 گروه از گذر روال در و بوده رفرنس و منابع از مؤلف محترم توسط سازیروان و مباحث نمودن مفهومی

مطالعه  با است است، امید داده اختصاص خود به را A رتبه اساتید از جمعی با یاررزیدنت کیفیت کنترل

 .باشید پایدار و پیروز متعال خداوند یاری با رو پیش مباحث تمام
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 مقدمه مؤلف:

 به نام خدا

زبانی روان و سلیس و منطبق با اصول نگارش ایم، مفاهیم را با تالش کرده 2020در ترجمه کتاب تلیندز 

تر مفاهیم، کلیه مطالب زبان فارسی به متخصصین محترم منتقل نماییم. همچنین به منظور درک راحت

ها و جداول به دلیل وجود چندین مرتبه ویرایش شده است، قطعًا ترجمه تمامی مطالب مندرج در شکل

بعضی واژگان تخصصی فقط به صورت کلمه اصلی معنا دارند(. باشد )زیرا پذیر نمیکلمات تخصصی امکان

ایم مجموعه حاصل را با کمترین خطا و با کیفیت علمی باال و ظاهری مناسب و مطلوب در سعی کرده

 اختیار شما متخصصین عزیز قرار دهیم.

ن امام خمینی التحصیل از دانشگاه تهران، بیمارستادر پایان، تمامی گروه مترجمین این کتاب که فارغ

باشند، این کتاب را به پاس تشکر و قدردانی به تمامی اساتید گروه زنان بیمارستان امام خمینی و می

ریاست محترم بخش زنان استاد گرامی سرکار خانم دکتر حنطوش زاده و مدیر گروه محترم سرکار خانم 

روزی اساتید محترم، این امر مهم انههای شبها و آموزشکنیم، که به جز راهنماییدکتر قنبری تقدیم می

 میسر نبود.

همکاران محترم با ارسال نظرات خود پیرامون ترجمه این کتاب، به ما در رفع خطاهای احتمالی در 

 ترجمه کمک بفرمایید.

 

روهای پیشآرزوی موفقیت در آزمونبا   
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 پزشکی یار انتشارات و آموزشرزیدنت

 

 

اهداف بیهوشی فردی، اطمینان از راحتی و ایمنی بیمار در حین جراحی و فراهم کردن شرایط الزم برای 

هر حال ماهیت بیهوشی به خودی خود پیچیده های مورد نظر است. به تیم جراحی برای تکمیل روش

کند که بیماران خود را برای جراحی تواند بسیار دشوار باشد. درک این اصول به شما کمک میاست و می

 های خود را به تیم مراقبت بیهوشی منتقل کنید.بهتر آماده کنید و نیازها و نگرانی

 ی بیهوشیمفاهیم پایه

 تیم مراقبت بیهوشی

های همراه، درمان درد حاد و مزمن ی قبل از عمل، مدیریت بیماریعلم بیهوشی شامل مشاوره رویکرد

های ویژه است. در حین جراحی، مراقبت از بیمار به طور مستقیم یا با مدیریت یک و علم پزشکی مراقبت

بهداشت های بیهوشی نیز اعضای مهم نظام مراقبت شود. تکنسینمتخصص بیهوشی انجام و هدایت می

هستند که مسئولیت مراقبت کارآمد و ایمن را در بیماران جراحی بر عهده دارند. اصطالحی که برای 

توصیف مدل ارائه دهندگان بیهوشی غیرپزشک به کار رفته که توسط یا با نظارت یک متخصص بیهوشی 

 نام دارد. ACTشود، انجام می

در « ای در مورد تیم مراقبت بیهوشیبیانیه»، (ASA)انجمن متخصصین بیهوشی آمریکا  1982در سال 

های بیهوشی را منتشر کرد )آخرین واقع اولین مفاهیم پایه و استانداردهای حداقل مربوط به تیم مراقبت

 کند.، سطح آموزش و نقش پرسنل مختلف بیهوشی را توصیف می3-1(. جدول 2013اصالحیه در اکتبر 

باشد. ر بیمار در حوالی جراحی، شامل یک متخصص بیهوشی میاست که مراقبت از ه ASAاین موضوع 

واگذاری وظایف به ارائه دهنگان مراقبت غیرپزشک باید توسط متخصص بیهوشی مشخص شود و از 

ها پیروی کند. یک پزشک مسئول انجام ارزیابی بیمار قبل از بیهوشی، قوانین ایالتی و سیاستی سازمان

های حیاتی در مواقع غیرمنتظره ی مراقبترای بیهوشی و جراحی و ارائهتعیین میزان آمادگی مدیکال ب

 اصول بیهوشی برای 

 متخصص زنان

 3فصل 

Section 3 



 

شود که وظایف مورد باشد. در طول این فصل، اصطالح بیهوشی زمانی استفاده میو شرایط بحرانی می

ی بیهوشی در مواقعی به کار ی پزشک متخصص باشد. اصطالح ارائه دهندهبحث، به طور معمول بر عهده

 دهند.ی غیرپزشک، وظایف شرح داده شده را انجام میمتخصص بیهوشی یا ارائه دهنده رود که یامی

 استاندارد مونیتورينگ بیهوشی

، استانداردهای حداقلی را برای مانیتور «استانداردهای مربوط به مونیتورینگ بیهوشی پایه»، ASAبیانیه 

ی تحویل ی بیهوشی و هر بیمار از یک سیستم پیچیدهی بین ارائه دهندهکند. رابطهبیمار توصیف می

رفتن تکنیک رسانی به بیمار باید بدون در نظر گ(. اکسیژن3-1کند )شکل استفاده می (ADS)بیهوشی 

در حین  )2ETCO(بیهوشی، به طور مداوم کنترل شود. تهویه باید با کمک مانیتور دی اکسید کربن 

بیهوشی جنرال کنترل شود. در طول تهویه کنترل شده، باید دستگاهی وجود داشته باشد که قادر به 

حسی موضعی یا ی بیتشخیص قطع اتصال اجزاء تنفس باشد. هنگامی که پروسیجرها فقط به وسیله

 شود، تهویه باید از طریق عالئم بالینی کیفی مشاهده و چک شود.ای انجام میحسی منطقهبی

بازدم مونیتور  )2CO(در صورتی که از سدیشن متوسط یا عمیق استفاده شود، الزم است دی اکسید کربن 

 5م مداوم باشد. حداقل هر ها، نظارت بر گردش خون باید شامل الکتروکاردیوگراشود. در تمام بیهوشی

شود، کفایت گردش دقیقه فشار خون و ضربان قلب ارزیابی شود. هنگامی که بیهوشی جنرال استفاده می

ی لمس مداوم یک نبض، یک کاتتر شریانی مناسب، مانیتورینگ نبض محیطی با خون باید به وسیله

یمار بیهوش شده باید زمانی که کمک سونوگرافی یا پالس اکسی متری کنترل شود. دمای بدن هر ب

 تغییرات دمایی محتمل یا قابل انتظار است مونیتور شود.

توجه به این نکته مهم است که بر اساس قضاوت بالینی متخصص بیهوشی این استانداردها ممکن است 

 فراتر برود.
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 استمرار هوشیاری

توانند تجربه کنند و ممکن است در بیماران میبخشی یا بیهوشی وجود دارد که یک عمق مستمر از آرام

 های مختلف استفاده شود.جراحی

ی بخش دارند باید در حیطهشود و نیاز به آرامپروسیجرهای جراحی زنان که خارج از اتاق عمل انجام می

پارامترهایی باشد که توسط کمیسیون مشترک تعیین شده است. مرکز خدمات پزشکی و دارو تصحیح 

 (.3-2ها باید در بیمارستان و تحت نظر پزشک باشد )جدول بخشکه تمام آرامکرده 

برای توصیف سطوح مختلف  (monitored anesthesia care: MAC)اصطالح نظارت بر مراقبت بیهوشی 

شود و توسط پرسنل آموزش دیده بیهوشی قادر به ایجاد سطح بخشی بسته به روش استفاده میآرام

شود. فاکتورهای مربوط به طرز کار پرسنل از قبیل انجام می GAشی و در صورت نیاز بختر آرامعمیق

مدت عمل، میزان تهاجم، در دسترس بودن و آموزش پرسنل اضافی، محل انجام پروسیجر، سطح آموزش 

 کند.فرد ارائه دهنده بیهوشی، سطح سدیشن و داروهای قابل استفاده را تعیین می

یمار که باید مورد توجه قرار بگیرند شامل مقدار مورد نیاز ضداضطراب و ضددرد، فاکتورهای مربوط به ب

( 1باشد. اگر های همراه و سن میشرح حال دارویی )تداخالت دارویی و یا مقاومت دارویی(، بیماری

ای از بین حسی موضعی یا منطقه( محرک دردناک توسط بی2پروسیجر زیاد تحریک کننده نباشد یا 

تواند دیالتاسیون و کورتاژ با ای از این روش میتوان پروسیجر را با سدیشن انجام داد. نمونهمیبرود، 

 بلوک پاراسرویکال در محل باشد.

انتخاب بیمار هم یک عامل مهم است. بیماران در معرض خطر باالی انسداد مجاری هوایی )مانند چاقی 

 16طر باالی آسپیراسیون )مانند حاملگی باالی مرضی، آپنه انسدادی خواب( یا بیماران در معرض خ

 هفته( کاندیداهای ضعیفی برای سدیشن عمیق هستند.
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 سازیارزیابی قبل از عمل و بهینه

 ارزيابی خطر

 ......................................................................هدف از بررسی قبل
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 پزشکی یار انتشارات و آموزشرزیدنت

 

 

 

 رزيدنت يار اولین استارتاپ آموزش پزشکی در کشور

 مشترک ارجمند، متخصص گرامی؛

رسانی به شما یزرگواران و جهت رسیدگی سریع به مشکالت و ثبت انتقادات و به منظور تسهیل در امر خدمات

توانید با مراجعه به سایت و فروشگاه اینترنتی و اپلیکیشن پیشنهادات، همچنین به جهت خرید آسان و سریع می

 مند شوید. موسسه از این امکانات بهره

 فروشگاه اينترنتی: 

توانید با مراجعه به رشتة خود، از انواع این فروشگاه تمامی محصوالت و خدمات درج گردیده است. شما میدر 

محصوالت حوزه نشر و توضیحاتی در خصوص آموزش و آخرین تغییرات منابع آزمون ارتقاء و بورد آگاه شوید و 

 خرید آسان و مطمئنی را تجربه کنید.

 :Residentyarاپلیکیشن  

باشد، دسترسی به می  APP Store  Play Storeکیشن رزیدنت یار که قابل استفاده و دریافت از: دراپلی

کتاب پیش رو بصورت رایگان و استفاده از تمامی محصوالت آموزشی میسر گردیده است. روزانه در حال اضافه 

 بود.شدن محتوا آموزش پزشکی موثر و مدون مخصوص شما رزیدنت و متخصص گرامی خواهد 

 آموزش: 

کالسهای حقیقی و مجازی رزیدنت یار در اپلیکیشن و یا تماس با همکاران کارشناس آموزش به راحتی میسر 

 خواهد بود. در صورت مراجعه شما به اپلیکیشن رشته خودتان تمامی محصوالت را رؤیت فرمائید.

 اخبار: 

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و همچنین های منتشر شده از طرف در این منو آخرین اخبار و اطالعیه

  های نشر و اخبار موسسه قابل مشاهده است.تازه

 پشتیبان آنالين: 

توانید تمامی سواالت، انتقادات و پیشنهادات خود را با ورود به سامانه و ثبت نام در آن، مطرح در این منو شما می

 د. ساعت پاسخ خود را دریافت کنی 24و حداکثر تا 



 

 

توانید سؤاالت خود را مطرح کرده و همکاران ما در اسرع وقت پاسخ مناسب را به شما در این منو در سایت می

 نمایند.ارائه می

 خداوند شفادهنده است

 داوطلب گرامی؛

که دانید اید. میبالیم که موسسه رزیدنت یار را برای آمادگی آزمون بورد و ارتقاء خود انتخاب نمودهبر خود می

یار اولین موسسه انتشارات و آموزش پزشکی دارای مجوز در کشور و اولین استارتاپ آموزش پزشکی رزیدنت

ها در هر رشته از یک مولف و یا حداقل مولفین استفاده شده است و این باشد و در تمامی درسنامهکشور می

 در اختیار شما عزیزان قرار بگیرد. امر باعث گردیده تا کتبی یک دست و بدون غلط و با محتوی بسیار قوی

یار یک جلد کتاب الکترونیک رایگان دارد که حتما روش استفاده از آن را از کتابهای درسنامه در رزیدنت

 همکاران و کارشناسان واحد آموزش بخواهید.

ت در یار حتما دارای یک کتاب صوتی مجزای با روشی بسیار غنی را داراسکتابهای درسنامه در رزیدنت

 ساز باشد. تواند کارساز و چارهصورت تمایل قطعا می

ها و جداول مهم و استفاده از یار به لحاظ استفاده از تصاویر و تشریح الگوریتماستفاده از کتب رزیدنت

های آزمون شفاهی در انتهای هر کتاب و همچنین کتب مرور سریع بسیار مورد پسند متخصص این کیس

 ست امید موفقیت شما عزیزان در آزمونهای پیش رو گواهی این محتوا قوی خواهد بود. رشته قرار گرفته ا

نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس ایمیل موسسه رزیدنت یار ارسال و در انتظار پاسخ مدیریت تولید 

 باشید.

info@residenttyar.com 
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