إضاءة على المهنة

الجراح العاهات الجسدية ،ويصلح وضعية العظام واألنسجة بعد اإلصابات المتنوّعة .يمكن
يصحح الطبيب ّ
ّ
حقل مح ّدد كجراحة القلب أو العظام أو األعصاب أو الدماغ .يجب أن يكون الطبيب
للجراح أن
ّ
ّ
يتخصص في ٍ
وقادرا على العمل تحت الضغط الذي تسبّبه طبيعة المهنة .يتمتّع الجراّح
الجراح راغبًا في خدمة المرضى ،مر ًنا،
ً
ّ
للجراح أن يتقيّد بدوام
– كبقيّة األطبّاء – بدرج ٍة اجتماعيٍّة مرموقة ،وتؤمّن له مهنته مردو ًدا ماليًّا مرتفعًا .ال يمكن ّ
عمل مح ّدد شأنه في ذلك شأن جميع األطبّاء ،فقد يضطر للعمل في العطل واألعياد وأوقات الليل .تفرض هذه
ً
ومتعاطفا ولديه القدرة على التواصل الجيّد مع المرضى وعائالتهم.
المهنة على الطبيب أن يكون متفهًّما

أبرز المهام

فحص المريض والتأكد من ضرورة إجراء العملية الجراحية ،وتحديد احتمال الخطورة في إجراء العملية؛ ّ
وتفقد
بعد إجراء العمليّة في حال حصول طارئ وإجراء الالزم.
مراجعة التقارير الطبية والحالة المرضية للتعرف على الوضع الصحي الشامل للمريض وردود فعل جسمه إزاء
العالج.
االستعانة بطبيب التخدير وتجهيز المريض للعملية ،وإجراء العمليات الجراحية وفق أسس الجراحة العلمية.
التنسيق مع الطبيب المعالج لتحديد نظام العناية بالمريض بعد العملية الجراحية والعالج الالزم ونظام تناول
األدوية.
متابعة ومراقبة الوضع الصحي للمريض بعد الجراحة ،وتقييم مدى تماثله للشفاء ،وإزالة الغرز بعد اندمال
الجرح.
حفظ وتوثيق البيانات المرضية والعالجية لمريضه بهدف المتابعة والمراقبة.
إعطاء التعليمات لطاقم التمريض في المستشفى حول مواعيد الدواء ،وكيفية تحريك المريض بعد العمليّة.

الشخصيّة المهنيّة

الشخصية االستقصائية  -الشخصية العملية  -الشخصية الفنية.

المهارات والقدرات المطلوبة

عدد سنوات
الدراسة:
4–3
سنوات

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.
الحكم واتخاذ القرار :الترجيح بين سلبيات وايجابيات األعمال الممكنة أو المحتملة.
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.
اإلدراك الشفهي :القدرة على اإلصغاء وفهم المعلومات واألفكار الواردة في الخطابات الشفهية.
التعبير الشفهي :القدرة على إيصال المعلومات واألفكار لآلخرين بشكل شفهي.
الرؤية القريبة :القدرة على رؤية تفاصيل األجسام ضمن مسافات قريبة (عدة أقدام).
براعة في استخدام األصابع:القدرة على تنسيق حركة أصابع اليدين لتناول ومعالجة وجمع األشياء الصغيرة.

تدرس االختصاص
بعض الجامعات التي ّ

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

