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AbStRACt

Aims and background: Anesthesiology as a specialty has made a lot of progress during the last few decades. anesthesiology is not just 
an attempt to reduce pain during surgery, and anesthesiologists play a very important role in post-operative care, intensive care, labor 
analgesia, and pain clinics. However, studies have shown that most patients think that the anesthesiologist is the surgeon’s assistant 
who puts the patient to sleep and wakens the patient up after the completion of the surgical procedure and they don’t know about the 
comprehensive medical care that is provided before and after the surgery and even beyond by an anesthesiologist. The present study 
was conducted to evaluate patients who are candidates for surgery in relation to anesthesia and the different roles of anesthesiologists 
in the hospitals of Iran University of Medical Sciences in 1399-1400.
Materials and Method: This study is a cross-sectional-descriptive survey in adult non-emergency surgery candidates in Rasool Akram 
and Firouzgar Hospitals of Iran University of Medical Sciences. Data collection was done using a checklist that is provided to patients 
during the pre-operative visit. Sampling in this research is done by a simple non-probability method.  The collected data are analyzed 
using SPSS statistical software.
Results: In this study, 250 patients were included. Age range of most of the patients were between t40 to 50. 49.6% of patients were 
men and 50.4% were women. most of the participants had bachelor’s and master’s degrees, which constituted 38.8% of the patients, and 
22% of the participants in this study worked in the healthcare sector. the population study has been divided into three groups living in 
the village, city, and metropolis, which included 18%, 35.2%, and 46.8%, respectively. 22.8% mentioned a previous history of surgery 
or anesthesia. In this study, 49.6%, 21.2%, and 35.6% were aware of anesthesiologist` perioperative role, during surgery, respectively. 
Also, only 18.8% had sufficient information about the anesthesiologist’s role in pain clinics, 13.2% of the anesthesiologist’s role in 
labor analgesia, and 20.8% of the role of the anesthesiologist in intensive care units. In this study, the highest awareness level of 
anesthesiology and the role of anesthesiologists was seen in the group with doctoral education and above. Also, the highest level of 
awareness was in the age group of 50 to 60 years. The level of knowledge about the role of anesthesiologists was higher in people who 
had a history of anesthesia than in people without a history of anesthesia
Conclusion: According to the results of our study, the level of awareness of patients who are candidates for surgery regarding the role of 
anesthesiologists in their treatment process and the general awareness of these patients to the different roles of anesthesiologists is low. 
Also, our study showed that people with older age and more education have more knowledge about anesthesia and anesthesiologist’s 
roles in the hospital and in patient treatment. However, planning to educate people to make them aware of the abilities of anesthesiologists 
can help in receiving appropriate healthcare services.
Keywords: knowledge, anesthesiology, surgery, general anesthesia

Winter  2023, Vol 13, NO 4
72

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

p.
iu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             1 / 11

http://jap.iums.ac.ir/article-1-5679-fa.html


فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 13، شماره 4، زمستان 1401
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چکیده
زمینـه و هـدف: بیهوشـی بـه عنوان یـک تخصص پزشـکی در اوایل قرن بیسـتم آغاز شـد و طـی چند دهه اخیـر پیشـرفت های فراوانی 
داشـته اسـت. علـم بیهوشـی صرفـا تـاش بـرای کاهـش درد حین جراحـی نیسـت و متخصصـان بیهوشـی در مراقبت های بعـد از عمل 
، مراقبت هـای ویـژه ، بـی دردی زایمـان و کلینیـک درد نقـش بسـیار مهمـی دارنـد. بـا ایـن حال عـوام از پیشـرفت های ایجاد شـده در 
ایـن رشـته و نقـش حیاتـی متخصص بیهوشـی کمتـر آگاه شـده اند. هدف از ایـن مطالعـه، ارزیابی میزان شـناخت بیمـاران کاندید عمل 
جراحـی نسـبت بـه تخصـص بیهوشـی و نقش های مختلف متخصص بیهوشـی در بیمارسـتان های دانشـگاه علوم پزشـکی ایران در سـال 

است.  1400-1399
مـواد و روش هـا: پژوهش حاضر، نوعـی مطالعه مقطعی بـر روی بیماران کاندیـد اعمال جراحی غیراورژانس در بیمارسـتان های رسـول 
اکـرم )ص( و فیروزگـر می باشـد. در ایـن مطالعـه بیمـاران بـه روش غیـر احتمالـی سـاده انتخـاب شـده و طـی ویزیت های قبـل از عمل 
جراحـی تحـت ارزیابـی قـرار می گرفتنـد. اطاعـات بـه دسـت امده در چـک لیسـت های از پیش تهیه شـده ثبت شـد و سـپس وارد نرم 
افـزار SPSS V.22 گردیـد. تجزیـه و تحلیـل اطاعـات بـه صـورت کاما توصیفی اسـت. سـطح معنـاداری کمتـر از 0.05  در نظر گرفته 

. شد
نتایـج: تعـداد 250 نفـر بیمـار متشـکل از 124 نفر مـرد )49.6%( و 125 نفـر زن )50.4%( وارد ایـن مطالعه شـدند. 22% از بیماران در 
بخـش بهداشـت و درمـان شـاغل بودنـد و 22.8% از بیمـاران سـابقه ی بیهوشـی قبلـی جهـت عمـل جراحی داشـتند. نتایج ایـن مطالعه 
نشـان داد کـه 49.6%، 21.2% و 35.6% از بیمـاران از نقـش متخصـص بیهوشـی در پروسـه های پیـش از جراحی، حیـن جراحی و بعد از 
جراحـی آگاهـی داشـتند. بـه ترتیـب، 18.8%، 13.2% و 20.8% از بیماران از نقش متخصص بیهوشـی در کلینیـک درد، بی دردی زایمان 
و بخـش مراقبت هـای ویـژه اطـاع داشـتند. بـه طور کلی، بیشـترین میـزان آگاهـی در افراد سـنین 50-60 سـال با تحصیـات دکتری 

و باالتـر و همچنیـن کسـانی که سـابقه قبلی بیهوشـی داشـتند، دیده می شـد.
بحـث: در مجمـوع، میـزان آگاهی بیماران درباره تخصص بیهوشـی و عملکردهای متفاوت متخصصین بیهوشـی، در سـطح پایین ارزیابی 
می شـود کـه ایـن میـزان آگاهـی در افـراد بـا تحصیات کمتـر، پایین تر نیز هسـت. بـا توجه به نتایـج مطالعه حاضر، پیشـنهاد می شـود، 
آموزش هـای مناسـب در قالـب بروشـورهای بیمارسـتانی یـا صـداو سـیما جهـت ارتقـا سـطح آگاهـی مـردم نسـبت به خدمـات مختلف 
متخصصین بیهوشـی و آشـنایی بیشـتر آن ها با تخصص بیهوشـی جهت برخورداری آنها از خدمات بهداشـتی درمانی مناسـب انجام گیرد.

واژه های کلیدی: بیهوشی، متخصص بیهوشی، شناخت، بیهوشی عمومی
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انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

ــر  ــورها، قشـ ــیاری از کشـ ــد در بسـ ــان داده انـ ــین نشـ پیشـ
وســـیعی از مـــردم از اینکـــه متخصـــص بیهوشـــی، یـــک پزشـــک 
اســـت اطاعـــی ندارنـــد.)11-13( مطالعـــه ای در هنـــد در ســـال 
2018 نشـــان داد تنهـــا 32.8% از بیمـــاران از تخصـــص بیهوشـــی 
ـــص  ـــد، متخص ـــور می کردن ـــراد تص ـــه اف ـــتند و بقی ـــاع داش اط
ـــک  ـــان اســـت)3(. در ی ـــد درم ـــر در رون بیهوشـــی دســـتیاری ماه
ـــد  ـــار کاندی ـــن 100 بیم ـــز، از بی ـــا نی بررســـی مشـــابه در بریتانی
ـــص  ـــه متخص ـــد ک ـــر می کردن ـــا فک ـــا 65% از آنه ـــی، تنه جراح
ـــان  ـــین نش ـــات پیش ـــت)6(. مطالع ـــک اس ـــک پزش ـــی ی بیهوش
دادنـــد ســـطح تحصیـــات و اشـــتغال در مراکـــز بهداشـــتی 
ــراد نســـبت  ــناخت افـ ــا شـ ــتقیمی بـ ــاط مسـ درمانـــی ارتبـ
بـــه اخصـــص بیهوشـــی دارد، امـــا بـــا ایـــن حـــال وظایـــف 
مختلـــف متخصـــص بیهوشـــی از جملـــه اشـــتغال در بخـــش 
مراقبت هـــای ویـــژه و کلینیـــک درد بـــر درصـــد زیـــادی از 

ـــود)14(. ـــکار نب ـــز آش ـــا نی آنه
ــن  ــی اولی ــان بیهوش ــد متخصص ــردم بدانن ــه م ــت ک ــم اس مه
ــا نظــارت دقیــق، مشــکات پزشــکی و  کســانی هســتند کــه ب
ــل  ــد از عم ــن و بع ــل، حی ــت قب ــن اس ــه ممک ــی را ک عوارض
جراحــی رخ دهــد تشــخیص می دهنــد )6و15( همچنیــن بــا 
توجــه بــه گســترش علــم بیهوشــی و تغییــر محیــط سیســتم ها 
و مراکــز درمانــی، مــردم بایــد نســبت بــه توانایی هــا و وظایــف 
ــن  ــه بهتری ــد ب ــا بتوانن ــوند ت ــر ش متخصصــان بیهوشــی آگاه ت
ــار  ــد در اختی ــص می توان ــن تخص ــه ای ــی ک ــکل از خدمات ش
ــی  ــه آگاه ــه ب ــا توج ــوند)16(. ب ــوردار ش ــد برخ ــرار ده ــا ق آنه
ــا  ــدیم ت ــر آن ش ــی، ب ــص بیهوش ــاره تخص ــردم درب ــن م پایی
ــه ارزیابــی میــزان آگاهــی بیمــاران کاندیــد  در ایــن مطالعــه ب
و  اکــرم  رســول  بیمارســتان های  در  الکتیــو  جراحی هــای 

ــم. ــی بپردازی ــص بیهوش ــاره تخص ــران درب ــر ته فیروزگ

مواد و روش ها 
ـــه  ـــورد مطالع ـــوع مقطعـــی، و جمعیـــت م مطالعـــه ی حاضـــر از ن
ـــس  ـــر اورژان ـــی غی ـــال جراح ـــدای اعم ـــاران کاندی ـــامل بیم ش
مراجعـــه کننـــده بـــه بیمارســـتان های رســـول اکـــرم و 
ـــد.  ـــفند 1400 می باش ـــت اس ـــاه 1399 لغای ـــر از مهرم فیروزگ

تعارض منافع
بیهوشـــی یکـــی از جوان تریـــن شـــاخه های علـــوم پزشـــکی 
اســـت کـــه از قـــرن 12 میـــادی تـــا کنـــون همـــواره جـــز جدایـــی 
ناپذیـــری از درمـــان بیمـــاران بـــوده اســـت)2(. بیهوشـــی بـــه 
ـــاز  ـــتم آغ ـــرن بیس ـــل ق ـــکی از اوای ـــص پزش ـــک تخص ـــوان ی عن
شـــد، یعنـــی زمانـــی کـــه پزشـــکان اداره ی اعمـــال حیاتـــی 
ـــدای  ـــی در ابت ـــا بیهوش ـــد و الق ـــاز کردن ـــی را آغ ـــی جراح ط
ـــی  ـــان جراح ـــار در پای ـــردن بیم ـــدار ک ـــپس بی ـــی و س جراح
ــگاه  ــی، در نمایشـ ــص بیهوشـ ــد )1(. تخصـ ــام می دادنـ را انجـ
ـــای  ـــه دنی ـــود را ب ـــار خ ـــن ب ـــرای اولی ـــال 1939 ب ـــی س جهان
ـــرفت های  ـــه پیش ـــس از آن ب ـــرد و پ ـــی ک ـــکی معرف ـــر پزش غی
ـــم بیهوشـــی هـــم  ـــه عل ـــه طـــوری ک ـــل شـــد)2( ب گســـترده ای نائ
ــکی  ــرفته در پزشـ ــای پیشـ ــی از تخصص هـ ــه یکـ ــون بـ اکنـ
نویـــن تبدیـــل شـــده اســـت. متخصصـــان بیهوشـــی عـــاوه 
ـــش درد  ـــی و کاه ـــن جراح ـــاران حی ـــردن بیم ـــوش ک ـــر بیه ب
ــا، در بررســـی بیمـــاران قبـــل از عمـــل، مراقبت هـــای  آن هـ
ــان و  ــی دردی زایمـ ــژه، بـ ــای ویـ ــل، مراقبت هـ ــد از عمـ بعـ
همچنیـــن کلینیـــک درد، نقـــش بســـیار مهمـــی دارنـــد)5-3(. 
ــص  ــز، متخصـ ــی نیـ ــدت جراحـ ــول مـ ــن در طـ ــم چنیـ هـ
ـــرای  ـــل ب ـــرایط عم ـــن ش ـــردن بهتری ـــم ک ـــا فراه ـــی ب بیهوش
ـــرل  ـــی و کنت ـــم حیات ـــق عائ ـــن دقی ـــر گرفت ـــت نظ ـــراح، تح ج
ــای  ــکال در ارگان هـ ــاد اشـ ــدم ایجـ ــث عـ ــار، باعـ درد بیمـ
ـــل  ـــن عم ـــی در حی ـــی احتمال ـــوارض جانب ـــش ع ـــی و کاه حیات
و آرامـــش هرچـــه بیشـــتر جـــراح و پرســـنل اتـــاق عمـــل 
می شـــود)1و6( پـــس از عمـــل جراحـــی نیـــز، بیمـــار در اتـــاق 
ـــرار  ـــی ق ـــص بیهوش ـــتقیم متخص ـــارت مس ـــت نظ ـــکاوری تح ری
ـــادی  ـــش ع ـــه بخ ـــال ب ـــان انتق ـــر وی، زم ـــق نظ ـــرد و طب می گ
یـــا مراقبت هـــای ویـــژه تعییـــن می گـــردد. در صـــورت 
ـــس از  ـــار پ ـــود درد بیم ـــدم بهب ـــن و ع ـــای مزم ـــود درد ه وج
جراحـــی، متخصـــص بیهوشـــی در کلینیـــک درد بـــه بهبـــود 

ــد.)10-7( ــک می کنـ ــاران کمـ بیمـ
بـــا وجـــود پیشـــرفت های چشـــم گیـــر و خدمـــات حیاتـــی 
علـــم بیهوشـــی، اکثـــر بیمـــاران متخصـــص بیهوشـــی را بـــه 
ـــات  ـــی مطالع ـــد و حت ـــور می کنن ـــراح تص ـــتیار ج ـــوان دس عن
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فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 13، شماره 4، زمستان 1401

یافته ها
ــه از  ــر شـــدند کـ ــار وارد مطالعـــه ی حاضـ ــداد 250 بیمـ تعـ
ایـــن تعـــداد 124 نفـــر )49.6%( مـــرد و 126 نفـــر )%50.4( 
ـــال، 24.4% در  ـــنی 18-30 س ـــروه س ـــد. 16.8% در گ زن بودن
ـــنی 50-40  ـــروه س ـــال، 39.6% در گ ـــنی 30-40 س ـــروه س گ
ـــد.  ـــرار گرفتن ـــال ق ـــنی 50-60 س ـــروه س ـــال و 19.2% در گ س
ــیکل،  ــد سـ ــراد در حـ ــزان تحصیـــات، 16% افـ ــر میـ از نظـ
ــوق  ــانس و فـ ــم، 38.8% لیسـ ــوق دیپلـ ــم و فـ 34.8% دیپلـ
ـــغلی،  ـــر ش ـــتند. از نظ ـــر داش ـــرا و باالت ـــانس و 10.4% دکت لیس
22% افـــراد کارمنـــد در حیطه هـــای مرتبـــط بـــا بهداشـــت و 
درمـــان بودنـــد، 30.4% افـــراد کارمنـــد در حیطه هـــای غیـــر 
ـــد.  ـــه دار بودن ـــا خان بهداشـــتی و ســـایرین شـــغل آزاد داشـــتند ی
از نظـــر محـــل زندگـــی، 18% افـــراد در روســـتا، 35.2% در شـــهر 
ـــراد  ـــد. 77.2% از اف ـــی می کردن ـــهر زندگ و 46.8% در کان ش
ســـابقه ی بیهوشـــی و جراحـــی قبلـــی نداشـــتند و 22.8% از 
ـــد. ـــر می کردن ـــی را ذک ـــابقه ی بیهوشـــی و جراحـــی قبل ـــا س آنه
ــاره  ــاران درب ــی بیم ــه آگاه ــوط ب ــات مرب ــدول 1 اطاع در ج
ــی  ــص بیهوش ــف متخص ــف مختل ــی و وظای ــص بیهوش تخص
ــان  ــوق نش ــدول ف ــه ج ــور ک ــان ط ــت. هم ــده اس ــه ش خاص
می دهــد، از نظــر آگاهــی بیمــاران از علــم بیهوشــی بــه عنــوان 
یــک تخصــص، تنهــا 37.6 % )94 نفــر( اطاعات کافی داشــتند. 
حــدود نیمــی از بیمــاران )49.6%( از نقــش متخصــص بیهوشــی 
در پروســه های قبــل از عمــل جراحــی آگاهــی داشــتند امــا تنها 
ــه های  ــی در پروس ــص بیهوش ــش متخص ــراد از نق 35.6% از اف
ــن  ــتند. کمتری ــی داش ــات کاف ــی اطاع ــل جراح ــد از عم بع
میــزان آگاهــی بیمــاران دربــاره نقــش متخصــص بیهوشــی در 
ــژه، کلینیــک درد و بــی دردی زایمــان  بخــش مراقبت هــای وی
ــب، 79.2%، 81.2% و %86.8  ــه ترتی ــه ب ــوری ک ــه ط ــود ب ب
از آنهــا اطاعــات کافــی در زمینه هــای مذکــور نداشــتند.

جـــدول 2 میـــزان آگاهـــی بیمـــاران از تخصـــص بیهوشـــی 
را بـــر اســـاس ســـن، ســـطح تحصیـــات و ســـابقه بیهوشـــی 
قبلـــی را نشـــان می دهـــد. همـــان طـــور کـــه از داده هـــای 
جـــدول مشـــخص اســـت، میـــزان آگاهـــی در افـــراد 50-40 

ســـال و بـــا تحصیـــات باالتـــر بیشـــتر اســـت.

ـــاق  ـــه اخ ـــد کمیت ـــورد تایی ـــش م ـــن پژوه ـــل ای ـــی مراح تمام
پزشـــکی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی ایـــران بـــا کـــد اخـــاق 

می باشـــد.  19934
افـــراد زیـــر 18 ســـال و کســـانی کـــه از اختـــاالت روانـــی 
ــه  ــد، از مطالعـ ــج می بردنـ ــر رنـ ــا الزایمـ ــس یـ ــل دمانـ مثـ
ـــاده  ـــی س ـــر احتمال ـــری، غی ـــه گی ـــدند. روش نمون ـــذف ش ح
ـــگر  ـــد. پژوهش ـــع آوری ش ـــه جم ـــا 250 نمون ـــوده و مجموع ب
ـــی  ـــل از جراح ـــت قب ـــاران در ویزی ـــن بیم ـــر بالی ـــور ب ـــا حض ب
ـــگاه بیهوشـــی  ـــا درمان ســـرویس بیهوشـــی در بخـــش بســـتری ی
بـــه جمـــع آوری اطاعـــات مـــورد نیـــاز منطبـــق بـــر چـــک 
لیســـت از پیـــش طراحـــی شـــده )مشـــتمل بـــر اطاعاتـــی 
ـــل  ـــغل و مح ـــات، ش ـــطح تحصی ـــس، س ـــن، جن ـــورد س درم
ـــدگان  ـــرکت کنن ـــی ش ـــطح آگاه ـــود. س ـــدام نم ـــکونت( اق س
از رشـــته بیهوشـــی نیـــز بـــا اســـتفاده از چـــک لیســـت ای 
ــی  ــص بیهوشـ ــف متخصـ ــی و وظایـ ــد بیهوشـ ــورد رونـ درمـ
ســـنجیده شـــد. چـــک لیســـت مذکـــور در ضمیمـــه مقالـــه 
ــی  ــل ارزیابـ ــی از قبیـ ــامل حیطه هایـ ــت و شـ ــود اسـ موجـ
ـــک تخصـــص،  ـــوان ی ـــه عن ـــم بیهوشـــی ب ـــاران از عل اطـــاع بیم
شـــناخت از نقـــش متخصـــص بیهوشـــی در پروســـه های 
در  بیهوشـــی  متخصـــص  از  شـــناخت  عمـــل،  از  قبـــل 
ــص  ــش متخصـ ــناخت از نقـ ــل، شـ ــن عمـ ــه های حیـ پروسـ
ــد از عمـــل، اطـــاع از نقـــش  ــه های بعـ بیهوشـــی در پروسـ
متخصـــص بیهوشـــی در کلینیـــک درد، اطـــاع از نقـــش 
ــاع از  ــی درد و اطـ ــای بـ ــی در زایمان هـ ــص بیهوشـ متخصـ
نقـــش متخصـــص بیهوشـــی در بخـــش مراقبت هـــای ویـــژه 
می شـــد. اگـــر بیمـــار بـــه بیـــش از نصـــف ســـواالت در هـــر 
ـــی  ـــات او کاف ـــزان اطاع ـــود می ـــت داده ب ـــخ درس ـــه پاس حیط
و در غیـــر ایـــن صـــورت ناکافـــی در نظـــر گرفتـــه می شـــد. 
داده هـــای مـــورد نظـــر توســـط برنامـــه SPSS V.22 مـــورد 
تجزیـــه و تحلیـــل قـــرار گرفـــت. جهـــت توصیـــف داده هـــا 
از frequencies و crosstab اســـتفاده شـــد. نتایـــج حاصلـــه 
بـــرای متغیرهـــای کمـــی بـــه صـــورت میانگیـــن و انحـــراف 
بـــرای متغیرهـــای کیفـــی  اســـتاندارد )mean ± SD( و 

طبقـــه ای بـــه صـــورت درصـــد بیـــان شـــد.

75میزان شناخت بیماران درمورد تخصص بیهوشی ...
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انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

بحث و نتیجه گیری
مطالعــه ی حاضــر از نــوع مقطعــی- توصیفــی روی 250 بیمــار 
ــر طــی  ــه بیمارســتان های رســول و فیروزگ ــده ب ــه کنن مزاجع
ــی  ــزان آگاه ــی می ــدف ارزیاب ــا ه ــال های 1399 و 1400 ب س
بیمــاران از تخصــص بیهوشــی و نقش های مختلف آن انجام شــد. 
ــده از نقـــش  ــرکت کننـ ــراد شـ ــه 49.6% افـ ــن مطالعـ در ایـ
ـــی،%21.2  ـــش از جراح ـــه های پی ـــی در پروس ـــص بیهوش متخص
ــی در  ــص بیهوشـ ــش متخصـ ــده از نقـ ــرکت کننـ ــراد شـ افـ
پروســـه های حیـــن جراحـــی،35.6% افـــراد شـــرکت کننـــده 
از نقـــش متخصـــص بیهوشـــی در پروســـه های بعـــد از 
ـــص  ـــش متخص ـــده از نق ـــرکت کنن ـــراد ش ـــی، 18.8% اف جراح
افـــراد شـــرکت  بیهوشـــی در کلینیک هـــای درد، %13.2 
ـــان و  ـــی دردی زایم ـــش متخصـــص بیهوشـــی در ب ـــده از نق کنن
ـــی  ـــص بیهوش ـــش متخص ـــده از نق ـــرکت کنن ـــراد ش 20.8% اف
ــتند.  ــی داشـ ــات کافـ ــژه اطاعـ ــای ویـ در بخـــش مراقبت هـ
 Marulasiddappa در مطالعـــه ای کـــه ســـال 2017 توســـط
ـــرکت  ـــان داد 48% ش ـــج نش ـــد، نتای ـــام ش ـــکاران انج V و هم
کننده هـــا هیـــچ تصـــوری از علـــم بیهوشـــی نداشـــتند)17(. در 

جدول 1: میزان آگاهی بیماران از تخصص بیهوشی و عملکردهای مختلف آن

موضوع آگاهی
آگاهی کافی

)%( N

آگاهی ناکافی

)%( N

)62.4%( 156)37.6%( 94علم بیهوشی به عنوان تخصص

)50.4%( 126)49.6%( 124نقش متخصص در پروسه های قبل از جراحی

)78.8%( 197)21.2%( 53نقش متخصص بیهوشی در پروسه های حین جراحی

)64.4%( 161)35.6%( 89نقش متخصص بیهوشی در پروسه های بعد از جراحی

)81.2%( 203)18.8%( 47نقش متخصص بیهوشی در کلینیک درد

)86.8%( 217)13.2%( 33نقش متخصص بیهوشی در بی دردی زایمان

)79.2%( 198)20.8%( 52نقش متخصص بیهوشی در بخش مراقبت های ویژه

پویا درخشان و همکاران

ــتند،  ــان داشـ ــکاران اذعـ مطالعـــه ی دیگـــری، Lee JJ و همـ
ــص  ــه متخصـ ــتند کـ ــدگان نمی دانسـ ــرکت کننـ 25.2% شـ
ـــا  ـــت و تنه ـــی اس ـــرای جراح ـــی ب ـــئول بیهوش ـــی ، مس بیهوش
18.8% شـــرکت کننـــدگان از وظایـــف متخصـــص بیهوشـــی 
ـــا  ـــتند و تنه ـــاع داش ـــبی اط ـــورت نس ـــه ص ـــی ب ـــن جراح حی
28.7% ازآنهـــا از ســـایر نقش هـــای متخصـــص بیهوشـــی 
در خـــارج از اتـــاق عمـــل آگاه بودنـــد)5(. همراســـتا بـــا 
Garcia- نتیـــاج مطالعـــه ی حاضـــر، در مطالعـــه ای توســـط
Marcinkiewicz AG و همـــکاران در ســـال 2014، %20 
شـــرکت کننـــگان می دانســـتند کـــه متخصصـــان بیهوشـــی 
ـــان  ـــا 17% آن ـــد و تنه ـــک درد کارکنن ـــت در کلینی ـــن اس ممک
می دانســـتند کـــه متخصصـــان بیهوشـــی ممکـــن اســـت در 
ـــند)18(  ـــته باش ـــتغال داش ـــز اش ـــژه نی ـــای وی ـــش مراقبت ه بخ
ـــدگان  ـــرکن کنن ـــکاران 10% ش ـــه Hariharan و هم در مطالع
اطاعـــی از وجـــود متخصـــص بیهوشـــی نداشـــتند و تنهـــا 
59% می دانســـتند کـــه متخصـــص بیهوشـــی یـــک پزشـــک 
ـــی  ـــن بیهوش ـــه متخصصی ـــتند ک ـــا 19% می دانس ـــت و تنه اس

در بخـــش مراقبت هـــای ویـــژه حضـــور دارنـــد)19(. 
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میزان شناخت بیماران درمورد تخصص بیهوشی ...

جدول 2: میزان آگاهی بیماران از تخصص بیهوشی بر اساس فاکتورهای زمینه ای

فاکتورهای زمینه ای
آگاهی کافی

)%( N

آگاهی ناکافی

)%( N

سن

)61.9%( 26)38.1%( 1816-30 سال

)60.7%( 37)39.3%( 3024-40 سال

)65.7%( 65)34.3%( 4034-50 سال

)58.3%( 28)41.7%( 5020-60 سال

تحصیات

)57.5%( 23)42.5%( 17سیکل و پایین تر

)64.4%( 56)35.6%( 31دیپلم و فوق دیپلم

)64.9%( 63)35.1%( 34دکتری و باالتر

سابقه بیهوشی

دارد

)56.1%( 32)43.9%( 25درباره تخصص بیهوشی

)61.4%( 35)38.6%( 22درباره نقش متخصص بیهوشی در پروسه های قبل از عمل

)75.4%( 43)24.6%( 14درباره نقش متخصص بیهوشی در پروسه های حین عمل

)68.4%( 39)31.6%( 18درباره نقش متخصص بیهوشی در پروسه های بعد از عمل

ندارد

)64.2%( 124)35.8%( 69درباره تخصص بیهوشی

)47.2%( 91)52.8%( 102درباره نقش متخصص بیهوشی در پروسه های قبل از عمل

)79.8%( 154)20.2%( 36درباره نقش متخصص بیهوشی در پروسه های حین عمل

)63.2%( 122)36.8%( 71درباره نقش متخصص بیهوشی در پروسه های بعد از عمل
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انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

در ایــن مطالعــه میــزان آگاهــی نســبت بــه نقــش متخصصــان 
ــه ســابقه بیهوشــی داشــتند بیشــتر از  ــرادی ک بیهوشــی در اف
ــراد  ــه در اف ــکلی ک ــه ش ــود ب ــابقه بیهوشــی ب ــدون س ــراد ب اف
ــل 35.8% در  ــزان 43.9% در مقاب ــن می ــا ســابقه بیهوشــی ای ب
 Arefayne ــه ــود. در مطالع ــی ب ــابقه بیهوش ــدون س ــراد ب اف
NR نیــز ســابقه بیهوشــی قبلــی و همچنیــن دفعــات بیهوشــی 
قبلــی بــا میــزان آگاهــی از بیهوشــی ارتبــاط داشــت)17(. اگرچــه 
در مطالعــه دکتــر Singh T و Marulasiddappa V رابطــه 

ــده نشــد)3و 17(.  ــر دی ــن دو متغی معنــی داری بیــن ای
بـــا توجـــه بـــه ســـطح آگاهـــی پاییـــن افـــراد نســـبت بـــه 
ــران و  ــف آن در ایـ ــای مختلـ ــی و نقش هـ ــص بیهوشـ تخصـ
ســـایر نقـــاط جهـــان، برنامه ریـــزی جهـــت آمـــوزش افـــراد 
توانایی هـــای  و  وظایـــف  از  آن هـــا  ســـازی  آگاه  جهـــت 
متخصصیـــن بیهوشـــی می توانـــد در دریافـــت خدمـــات 
بهداشـــتی درمانـــی مناســـب کمـــک کننـــده باشـــد. جهـــت 
ـــی،  ـــص بیهوش ـــه تخص ـــبت ب ـــراد نس ـــی اف ـــطح آگاه ـــا س ارتق
پیشـــنهاد می شـــودکاس های آموزشـــی بـــرای بیمـــاران در 
مـــورد نقـــش متخصـــص بیهوشـــی در ویزیت هـــای قبـــل و 
ـــردد و از  ـــزار گ ـــی برگ ـــه جراح ـــن پروس ـــل و حی ـــد از عم بع
طریـــق رســـانه های جمعـــی نیـــز دررابطـــه بـــا ایـــن مهـــم 

اقـــدام گـــردد.

نتیجه گیری
بــا توجــه بــه نتایج پژوهــش حاضــر، میــزان آگاهــی بیمارانی که 
کاندیــد عمــل جراحــی هســتند نســبت بــه نقــش متخصصیــن 
بیهوشــی در پروســه درمــان آن هــا و آگاهــی کلــی ایــن بیمــاران 
ــن می باشــد.  ــن بیهوشــی پایی ــاوت متخصصی ــف متف ــه وظای ب
ــن  ــا س ــراد ب ــه اف ــد ک ــده ش ــه دی ــن مطالع ــن در ای همچنی
باالتــر و تحصیــات بیشــتر از میــزان آگاهــی بیشــتری نســبت 
ــتان  ــا در بیمارس ــف آن ه ــف مختل ــی و وظای ــم بیهوش ــه عل ب
ــزی  ــال برنامه ری ــن ح ــا ای ــد. ب ــاران برخوردارن ــان بیم و درم
ــف و  ــا از وظای ــازی آن ه ــت آگاه س ــراد جه ــوزش اف ــت آم جه
دریافــت  در  می توانــد  بیهوشــی  متخصصیــن  توانایی هــای 
ــد. ــده باش ــک کنن ــب کم ــی مناس ــتی درمان ــات بهداش خدم

نتایــج ایــن مطالعه نشــان داد، 37.6% از بیماران از علم بیهوشــی 
ــزان  ــن می ــه ای ــد، ک ــی دارن ــص آگاه ــک تخص ــوان ی ــه عن ب
ــکاران در ســال 2022  ــه Arefayne N و هم ــزان در مطالع می
ــود)20(. در مطالعــه دیگــری  ــرآورد شــده ب در اتیوپــی، 28.3% ب
کــه توســط Singh T و همــکاران نیــز در ســال 2017 در هنــد 
انجــام شــده بــود، ایــن میــزان آگاهــی 32.8% گزارش شــده بود 
و تنهــا 42.8% افــراد بیهوشــی را یــک رشــته پزشــکی جداگانــه 
می دانســتند)3(. همراســتا بــا نتایــج ایــن مطالعــات، ســایر 
پژوهش هــای قبلــی نیــز درصــد آگاهــی کمــی را نشــان داده اند.
در ایــن مطالعــه بیشــترین میــزان آگاهــی از علــم بیهوشــی و 
نقــش متخصصــان بیهوشــی بــه ترتیــب در گــروه بــا تحصیــات 
دکتــری و باالتــر دیــده شــد. همراســتا بــا نتایــج ایــن مطالعــه، 
در مطالعــات پیشــین نیــز رابطــه معنــی داری بیــن ســطح ســواد 
ــده  ــده ش ــی دی ــه بیهوش ــبت ب ــتر نس ــی بیش ــا آگاه ــر ب باالت
ــای  ــت آموزش ه ــه عل ــد ب ــم، می توان ــن مه ــت)3،17و20(. ای اس
بیشــتر طــی تحصیــات اکادمیــک و دقــت بیشــتر ایــن افــراد 

درمــورد تخصــص بیهوشــی باشــد.
ـــا  ـــی ب ـــزان آگاه ـــش می ـــر افزای ـــی ب ـــه مبن ـــن مطالع ـــج ای نتای
افزایـــش ســـن اســـت، بـــه طـــوری کـــه بیشـــترین میـــزان 
ـــه  ـــی ب ـــان بیهوش ـــش متخصص ـــی و نق ـــم بیهوش ـــی از عل آگاه
ـــده  ـــا 41.7% دی ـــال ب ـــا 60 س ـــنی 50 ت ـــروه س ـــب در گ ترتی
ـــنین  ـــا س ـــراد ب ـــه Singh T اف ـــال در مطالع ـــن ح ـــا ای ـــد. ب ش
ـــتند)3(. در  ـــی را داش ـــزان آگاه ـــترین می ـــال بیش ـــا 40 س 18 ت
مطالعـــه نجفـــی و همـــکاران هیـــچ ارتباطـــی بیـــن ســـن و 
ـــی رود  ـــار م ـــگاه اول انتظ ـــد)21(. در ن ـــده نش ـــی دی ـــزان آگاه می
ـــته  ـــی داش ـــت کســـب آگاه ـــل بیشـــتری جه ـــوان تمای قشـــر ج
ـــوزه در  ـــن ح ـــات در ای ـــزان اطاع ـــترین می ـــذا بیش ـــند فل باش
آنـــان دیـــده شـــود، امـــا بـــا توجـــه بـــه اینکـــه مطالعـــات 
مختلـــف طیـــف گســـترده ای از افـــراد بـــا شـــغل ها و ســـطح 
تحصیـــات مختلـــف در هـــر گـــروه ســـنی را دربرمی گیرنـــد 
ــدی  ــه ی واحـ ــت نتیجـ ــوان گفـ ــتند، می تـ ــن نیسـ و همکـ
در ایـــن زمینـــه بیـــن مطالعـــات مختلـــف وجـــود نـــدارد و 
ـــزان  ـــا می ـــن ب ـــاط س ـــر ارتب ـــیاری ب ـــه ای بس ـــای زمین فاکتوره

آگاهـــی نســـبت بـــه رشـــته بیهوشـــی تاثیـــر می گذارنـــد.

پویا درخشان و همکاران 78
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ضمیمه-1
فرم جمع آوری اطالعات

51-4160-3150-1840-30سن

مردزنجنسیت

دکتری و باالترلیسانس، فوق لیسانسدیپلم، فوق دیپلم ابتدایی، سیکلبی سوادتحصیات

بیکارآزادکارمند غیر سیستم بهداشتکارمند سیستم بهداشتشغل

خیربلیتجربه بیهوشی

خیربلیترس از بیهوشی

نمیترسمنمیدانمبهوش آمدن حین عمل جراحیبهوش نیامدنعلت ترس

صاح دید پزشکبیهوشی کاملبی حسی نخاعینوع بیهوشی که ترجیح می دهید؟

نمیدانمبیهوشی عمومیبی حسی نخاعیخطر بی حسی نخاعی بیشتر است یا عمومی؟

نمیدانمبیهوشی عمومیبی حسی نخاعیکدام روش عوارض کمتری دارد؟

لزوم آگاهی متخصص بیهوشی از اعتیاد یا 
حساسیت دارویی

نمی دانمخیربلی

نمیدانمخیربلیخطر بیهوشی در افراد چاق بیشتر است

نمیدانمخیربلیخطر بیهوشی در افراد سیگاری بیشتر است

نمیدانمپرستار اتاق عملجراحتکنسین بیهوشیپزشک متخصص بیهوشیچه کسی شما را بیهوش می کند؟
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انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

در طول عمل جراحی چه کسی
 مسئول وضعیت سامتی شماست؟ 

نمیدانمپرستار اتاق عملجراحتکنسین بیهوشیپزشک متخصص بیهوشی

بافاصله بعد از عمل در ریکاوری
 چه کسی مراقب وضعیت بهبود شماست؟

نمیدانمپرستار اتاق عملجراحتکنسین بیهوشیپزشک متخصص بیهوشی

نمیدانمخیربلیمتخصص بیهوشی پزشک است

نمیدانمخیربلیمتخصص بیهوشی دستیار جراح است

مهمترین وظیفه متخصص بیهوشی 
در طول عمل

تجویز داروبرطرف کردن دردخواب نگه داشتن بیمار
مراقبت از وضعیت 

حیاتی بیمار
نمیدانم

متخصص بیهوشی پس از بیهوشی اتاق عمل را 
ترک می کند

نمیدانمخیربلی

متخصص بیهوشی درچه بخش های 
دیگری کار می کند؟

نمیدانمبخش رادیولوژیبخش اورژانسبخش مراقبت های قلبیبخش مراقبت های ویژه

پزشک متخصص بیهوشیجراحپزشک عمومیچه کسی در کلینیک درد ویزیت می کند؟
پزشک فوق تخصص 

درد

متخصصان بیهوشی در زایمان های طبیعی بدون 
درد نقش دارند

نمیدانمخیربلی

چه کسی به تسکین بیماران دارای درد شدید و 
یا مزمن عودکننده کمک می کند؟

پرستارپزشک عمومی
پزشک متخصص در 

همان زمینه
پزشک متخصص 

بیهوشی
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