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انواع و اقسام  به همان اندازه    ،ماندهجان  و برای دو ساعت بی   سی دقیقه زیر آب بودهبه مدت    که   یقیغراحیای  

گاه  ر گذ  برشی، هر  و ، هر شکافدشوار است  بسیارشود  قدمی که برداشته می هر    .پیچیده استزشکی  های پرویه

 را سیلینر آن پنی سنتی که د یاز علم ، معاصر در دوره کیش ، پز. در واقع شود ایجاد منظم ، باید قلبی ریوی

وابسته به نحوه    آن   که موفقیتی تبدیل شده  به هنردانستند،  می  های عفونی بیماری   درمان همه   جادویی برای 

از سیزده   توجه به بیش ، با حال . با این د باش می یا پرستار ، متخصص بالینی جراح توسط  هامدیریت پیچیدگی

که نیاز به مالحظات و   ی نوع آسیب هر  بیماری، سندروم واع انو؛ و لف برای ازکارافتادگی بدنختم ل دلیهزار 

 . بشری استفوق ی تالش ، پیدا کردن در علم پزشکی مهارترسد ، به نظر می دارد های کاری متفاوتی روال 

را کشف   جدیدی انیرم د یهاو شیوه  هااختالالت ژنتیکی، تشخیص  هفته هر  تقریبا ً دانشمندان همچنان که 

چه برسد به افراد  )  های اطالعاتیحال رشد است که سیستم   در  قدری سریع به    گی کار پزشکیکنند، پیچید می 

برای   ،، دانش جدید هابا تمام پیچیدگی  با وجود این موارد و  . حتی عقب نمانند  تقال هستند تا  در  (ایحرفه 

 . تاس  الزم ، کاهش احتمال خطا و افزایش نرخ بقا

.  پیدا کرده استتخصص تغییر  فوقبه    تخصص از    ایافراد حرفه   بندی رده  یچیدگی، افزایش پ  برای مقابله با فشار  

مهارت  نکولوژی رفته تا آ جراحی  تخصص رشته به  ، جراح عمومیرشته از  این کتاب،نویسنده  ، به عنوان مثال

وانایی و  ای بر پیشرفت ت العادهق تاثیر فو ، صصختفوق. ریز داشته باشد بیشتری در جراحی سرطان غدد درون

 موفقیت در مراحل پزشکی داشته است.

دهند، قابل  ای که در جراحی رخ می ، حداقل نیمی از عوارض و تلفات عمده ها، حتی با این موفقیتحال  با این

 . ستکافی نی  فوق تخصص رسد که تخصص و . به نظر می ب استاجتنا
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