
 نسابخش اورژ پرستارشرح وظایف 

 

 اورژانس بخش در پرستار تخصصي وظایف شرح

 ثيوبس حمَق هٌـَس سػبيت ثش تىيِ ثب اٍسطاًغ ثخؾ دس پشػتبس تخللي ٍظبيف ػوَهي، ٍظبيف ثش ػالٍُ

 :هيجبؿذ صيش ؿشح ثِ پشػتبسي خذهبت اػتبًذاسدّبي ٍ پشػتبسي فشايٌذ ثش هجتٌي

 :تشيبط

 .ديذُ آػيت يب ثحشاًي ٍضؼيت ثب هذدجَيبى دس حيبت وٌٌذُ تْذيذ ؿشايظ ًظش اص اٍليِ ػشيغ اسصيبثي-1

 .احتوبلي آػيجْبي وليِ ؿٌبػبيي ثشاي پب تب ػش اص ثيوبساى ) ثبًَيِ( ػشيغ ٍ ػيؼتوبتيه اسصيبثي -2

 ثيوبس اػبػي هـىل ثِ ثبتَجِ ؿذُ اسصيبثي هَاسد ثجت -3

 .هذدجَ فَسي ًيبصّبي ثشآٍسدى -4

 ًيبص دسكَست وذ ٍاػالم فَسيتي ثٌذي عجمِ سدّْبي اص يىي دس ثيوبس دادى لشاس -5

 ثيوبساى هتٌبٍة ٍ هجذد ثشسػي -6

 تشيبط ثشسػي فشم تىيول -7

 .آًْب ثِ هذدجَيبى ٍضؼيت اعالع ٍ اًتظبس اتبق دس هذدجَيبى خبًَادُ ثب هؤثش ٍ هٌبػت استجبط ثشلشاسي  -8

 هذدجَ ٍيضيت جْت پضؿه ثِ اعالع -9

 ثؼتشي ثِ ًيبص كَست دس اٍسطاًغ ثِ ثيوبساى ٍاًتمبل ساٌّوبئي -11

CPR: 

1-  CPR اتبق ٍتجْيضات ٍػبيل كحيح ػولىشد اص اعويٌبى 

2- CPR اتبق ٍػشهْبي داسٍّب وفبيت اص اعويٌبى 

 ٍثذحبل ثحشاًي ثيوبس ٍلفِ ٍثذٍى ػشيغ تحَيل -3

 هٌبػت َّائي ساُ ثشلشاسي اص ٍاعويٌبى ثيوبس َّائي ساُ ثشسػي  -4
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 هحيغي ًجض ثشسػي  -5

 ثيوبس َّؿيبسي ػغح ثشسػي -6

 احيبء همذهبتي الذاهبت اًجبم  -7

 حضَس ػذم دسكَست گزاسي لَلِ ، هٌبػت َّائي ساُ ثشلشاسي: ؿبهل احيبء پيـشفتِ الذاهبت اًجبم -8

  ...ٍ ؿَن – D.C .پضؿه

 ؿشيبًي خَى ًوًَِ گشفتي  -9

 .آًْب سفغ جْت الصم الذاهبت اًجبم ٍ خغشًبن ديؼشيتويْبي تـخيق ٍ للجي هبًيتَسيٌگ -11

 اًجبم ٍ خغشًبن تٌفؼي هـىالت تـخيق ٍ هتشي اوؼي پبلغ اًجبم ٍ ثيوبس تخللي هبًيتَسيٌگ  -11

 ّب آى سفغ جْت الصم الذاهبت

 (وبًَالّب ٍ هبػه اًَاع ثىبسگيشي) غيشتْبجوي سٍؿْبي ثِ تشاپي اوؼيظى  -12

 (تشاوئَػتَهي ٍ اًذٍتشاوئبل حلمي، ثيٌي دّبًي، ) هذدجَ وشدى ػبوـي  -13

 هىبًيىي تَْيِ دػتگبُ ثِ ثيوبس ٍاتلبل وشدى ػت -14

 .پضؿه تجَيض ثب دسهبًي فلجَتَهي -15

  ليذ ECG 12  ،15 ٍ 18 گشفتي -16

 گلَوَهتش دػتگبُ اص اػتفبدُ ثب هذدجَ خَى لٌذ گيشي اًذاصُ  -17

 ػبثىالٍيي ٍسيذ ٍ داخلي خبسجي، طگَالس ٍسيذ عشيك اص ٍسيذي ساُ ثشلشاسي  -18

 احيب تين ٍػولىشد گضاسؽ ثجت -19
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 ػوَهي اٍسطاًغ پشػتبس

 CPR پشػتبس يب تشيبط پشػتبس اص ثيوبس تحَيل -1

 ٍي ٍّوشاّبى ثيوبس ثب هؤثش ٍ هٌبػت استجبط ثشلشاسي -2

 ثيوبس ....ٍ ٍَّؿيبسي ٍػشٍق للت تٌفغ، ٍضؼيت وٌتشل -3

 خلمي اختالل – ًبؿٌَائي - چـن ّشدٍ يب چـن يه اص ثيٌبئي ون يب ًبثيٌبئي ًظيش ػبدي غيش هَاسد ثجت -4

 ثيوبس دسپشًٍذُ .....ٍ

 دسپشًٍذُ ٍثجت خبف داسٍّبي هلشف يب داسٍئي حؼبػيتْبي هَاسد وٌتشل-5

 گزؿتِ ثيوبسي ٍثيت وٌتشل-6

 همبم ثِ ٍگضاسؽ رٌّي ٍهؼلَليي ػبلوٌذاى – صًبى – وَدوبى آصاسٍاريت ثِ هشثَط هَاسد ٍثجت وٌتشل-7

 .دسثيوبسػتبى هؼئَل

 ؿيفت ّش دس ثخؾ دس اػتفبدُ هَسد تجْيضات هٌبػت تؼذاد ٍ ػولىشد وٌتشل-8

 .پبساوليٌيىي ٍ وليٌيىي الذاهبت اًجبم جْت هختلف ٍاحذّبي ثب ّوبٌّگي -9

 ؿشيبًي خَى ًوًَِ گشفتي-11

 .آًْب سفغ جْت الصم الذاهبت اًجبم ٍ خغشًبن ّبي سيتوي ديغ تـخيق ٍ للجي هبًيتَسيٌگ-11

 اًجبم ٍ خغشًبن تٌفؼي هـىالت تـخيق ٍ هتشي اوؼي پبلغ اًجبم ٍ ثيوبس تٌفؼي هبًيتَسيٌگ-12

 ّب آى سفغ جْت الصم الذاهبت

 (وبًَالّب ٍ هبػه اًَاع ثىبسگيشي( غيشتْبجوي سٍؿْبي ثِ تشاپي اوؼيظى-13

 .هىبًيىي تَْيِ دػتگبُ ثىبسگيشي-14

 (تشاوئَػتَهي ٍ اًذٍتشاوئبل حلمي، ثيٌي دّبًي، )هذدجَ وشدى ػبوـي-15
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 .پضؿه تجَيض ثب دسهبًي فلجَتَهي-16

  ليذ ECG 12  ،15 ٍ 18 گشفتي-17

 .گلَوَهتش دػتگبُ اص اػتفبدُ ثب هذدجَ خَى لٌذ گيشي اًذاصُ-18

 .خبسجي طگَالس ٍسيذ عشيك اص ٍسيذي ساُ ثشلشاسي-19

 CVP گيشي اًذاصُ -21

 ًجَاليضس ثىبسگيشي-21

 ( ......ٍ گزاسي لَلِ - دفيجشيالتَس دػتگبُ ثىبسگيشي)پيـشفتِ CPR اًجبم -22

 خبسجي هَلت هيىش پيغ گزاؿتي-23

 تْبجوي سٍؽ ثِ ؿشيبًي خَى فـبس گيشي اًذاصُ-24

 (هغض ثغي داخلي وبتتش) EVD اص هشالجت ٍ وٌتشل -25

 هغضي داخل فـبس گيشي اًذاصُ  -26

 NGT ٍ OGT گزاؿتي  -27

 هؼذُ الٍاط ٍ گبٍاط اًجبم  -28

 اٍسطاًغ هَاسد دس ّوَديبليض ٍاًجبم ديبليضَّو دػتگبُ ثىبسگيشي  -29

 ًيبص دسكَست كفبلي ديبليض اًجبم  -31

 پضؿه تجَيض ثب ػذاتيَ ٍ هخذس ...( ٍ TPA ، اػتشپتَويٌبص) تشهجَليته اًفَصيَى پشٍتىل اجشاي  -31

 .اٍسطاًغ ثخؾ دس ثحشاى پشٍتىل اجشاي -32
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 :( ًذاسًذ صايوبى هشوض وِ هشاوضي دس ) صايوبى اٍسطاًغ

 اوالهپؼي يب پشاوالهپؼي ٍػالئن ًجض ، ،تٌفغ فـبسخَى ًظش اص هبدس ٍضؼيت ثشسػي -1

 ساحت پَصيـي دس ٍي ٍلشاسدادى هبدس تٌفؼي حوبيت  -2

 اٍسطاًغ دسهَاسد صايوبى اًجبم  -3

 ....ٍ َّؿيبسي ػغح ، خَى ،جشيبى تٌفؼي ًظش اص ًَصاد ٍضؼيت ثشسػي -4

 ًَصاد داؿتي ًگِ گشم  -5

 

 :چـن اٍسطاًغ

 (هشدهه آٍساى ػلجي ًمق ًظش اص چـن هشدهه وٌتشل ) گبى هبسوَع تؼييي  -1

 اؿىي هجشاي ؿَي ٍ ؿؼت ٍ اؿه هيضاى ثشسػي جْت ؿيشهش تؼت اًجبم -2

 ( چـوي اؿىي هجشاي ٍ پله ) چـن خبسجي ّبي لؼوت ػَچَس ثشداؿتي  -3

 چـوي پشٍتضّبي ٍ توبػي لٌضّبي وشدى خبسج ٍ گزاؿتي  -4

 ػبدُ آة يب فيضيَلَطي ػشم ثب چـن ػبدُ ؿؼتـَي -5

 ثلفبسػتبت اص اػتفبدُ ثب چـن وبهل ؿتـَي  -6

 .ػويك خبسجي اجؼبم وشدى ثيحشوت ٍ هلتحوِ اص ػغحي خبسجي جؼن وشدى خبسج-7

 ( چبست اػٌلي ،  FC ،HM  ،LP )ثيٌبيي حذت ثجت ٍ اًذاصّگيشي  -8

 تًََهتش اص اػتفبدُ ثب چـن فـبس وٌتشل  -9

 چـن هلتحوِ صيش تضسيك-11
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 وـت جْت هلتحوِ اص ًوًَِ گشفتي-11

 هشعَة ٍ گشم ووپشع  -12

 الهپ اػليت اص اػتفبدُ ثب چـن لذاهي ػگوبى هؼبيٌِ-13

 :ٍثيٌي ٍحلك گَؽ اٍسطاًغ

 گَؽ ؿؼتـَي -1

 CSF هبيغ ثب افتشاق ًظش اص اصگَؽ خشٍجي هبيغ ثشسػي-2

 ثيٌي لذاهي تبهپَى گزاؿتي -3

 ...ٍ ّوليخ هبًَسّبي اص اػتفبدُ ثب حلك اص خبسجي اجؼبم خشٍج -4

 :هؼوَهيي اٍسطاًغ

 هؼذُ الٍاط -1

 پضؿه دػتَس عجك ثش دٍت آًتي داسٍّبي دادى  -2

 پضؿه دػتَس حؼت ثش ثيوبس تـٌج دسهبى -3

 PH ٍ ؿشيبًي خَى گبصّبي گيشي اًذاصُ -4

 هؼْل يب فؼبل ؿبسوَل دادى -5

 ّوشاُ ثيوبسيْبي ثشسػي  -6

 ( غيشُ ٍ خَساوي پَػتي، اػتٌـبلي، ) هؼوَهيت ًَع حؼت ثش فَسي صدايي ػن  -7

 ( ّيپشتشهي ، ّيپَتشهي ) ثذى دهبي اختالالت وٌتشل -8

 


