إضاءة على المهنة

ّ
المسكن الذي
طبيب التخدير واإلنعاش هو المتخصص في تحديد نوعية وكمية المخدر أو
يُعطى للمريض قبل إجراء العمليات الجراحية وخاللها وبعدها .ويجب أن يكون راغبا في
خدمة المرضى ،مرنا وقادرا على العمل تحت الضغط الذي تسببه طبيعة المهنة.
ال يمكن لطبيب التخدير أن يتقيد بدوام ٍمحدد شأنه في ذلك شأن جميع األطباء ،فقد يضطر
للعمل في العطل واألعياد وأوقات الليل المتأخرة.

أبرز المهام

يدير عملية التخدير وإعطاء المسكنات القوية خالل العمليات الطبية بإستعمال طرق التخدير
الموضعي ،العام ،الحبل ألشوكي ،أو األطراف السفلية.
يوجه المريض قبل وبعد التخدير ويراقب ردات فعله والتأثيرات الالحقة على وضعيته.
يتحقق من األجهزة المطلوبة التي تساعد في البقاء على قيد الحياة كآلة األوكسجين ووحدات
الدم ويساعد في تحضير المريض لتلقي المساعدة الطارئة.
يحدد نوعية وكمية المخدر التي يجب إعطاؤها للمريض وفقا لحاجته وطبيعة العملية
الجراحية المطلوبة.
يفحص المريض ويتحقق من الملف الصحي ليستفيد من البيانات الواردة فيه منعا ألية
مفاجآت أثناء الجراحة.
يحدد وضيعة المريض على طاولة العمليات بشكل يؤدي إلى راحة المريض وفعالية
الجراحة.
يحدد موعد إرسال المريض إلى غرفته في المستشفى من غرفة اإلنعاش.
يتشاور مع الجراح خالل العملية ليحدد إمكانية زيادة جرعة المخدر ،وينسق عمل طاقم
التمريض والتعقيم ممن لهم عالقة بعمله.

الشخصيّة المهنيّة

الشخصية االستقصائية  -الشخصية العملية  -الشخصية االجتماعية.

المهارات والقدرات المطلوبة

اإلصغاء النشط :اإلصغاء لكالم اآلخرين وطرح األسئلة المناسبة.
التفكير الناقد :استخدام المنطق والتحليل لتشخيص مكامن القوة والضعف للرؤى المختلفة.
التعلم النشط :معالجة المعلومات والمواد الحديثة لفهم مضامينها واستنتاجاتها.
حل المشكالت المعقدة :تشخيص المشكالت المعقدة ،وضع
الخيارات لحلول ،تطبيق
الحلول .ردود فعل اآلخرين وإدراك أبعاد عدد سنوات
إدراك العالقات االجتماعية :فهم
تصرفاتهم.
واتخاذ القرار :الترجيح بين سلبيات وايجابيات األعمال الدراسة:
الحكم
الممكنة أو المحتملة.
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العلوم :استعمال الطرائق العلمية لحل المشكالت.
اكتشاف االستراتيجيات :استخدام المقاربات المتعددة عند تعلم أو
تعليم مسائل جديدة.
التفكير االستقرائي :القدرة على مزج معلومات جزئية متفرقة لتشكيل قاعدة عامة.
الفهم الكتابي:القدرة على قراءة وفهم المعلومات واألفكار المكتوبة.
التفكير أالستنتاجي :القدرة على تطبيق قواعد عامة على مسائل محددة إلنتاج أجوبة منطقية.
التعبير الشفهي :القدرة على إيصال المعلومات واألفكار لآلخرين بشكل شفهي.
الرؤية القريبة :القدرة على رؤية تفاصيل األجسام ضمن مسافات قريبة (عدة أقدام).

بعض الجامعات التي تد ّرس االختصاص

الجامعة اللبنانيّة  -الجامعة األميركيّة في بيروت – جامعة الق ّديس يوسف – جامعة بيروت
العربيّة  -جامعة سيدة اللويزة – جامعة الروح القدس – جامعة البلمند – الجامعة اللبنانيّة
األميركيّة...

