
 شرح وظایف عمومی کارشناس پرستاری

 

ذ پزعتاري فزآيٌ تز هثتٌي هذدخَ حمَق هٌؾَر رػايت تز تىيِ تا پزعتار ػوَهي ٍظايف ؽزح

 ٍ اعتاًذاردّاي هزالثتي تِ ؽزح سيز هي تاؽذ :

)فزد ، خاًَادُ ٍ خاهؼِ( ٍ تزلزاري ارتثاط حزفِ اي هَثز )آؽٌا عاسي خلة اػتواد ٍ اعويٌاى هذدخَ  -1

تا هحيظ ، هؼزفي خَد ٍ ّوىاراى تِ هذدخَ ، پاعخ صحيح تِ عَاالت ، درخَاعت ّا ٍ هؾىالت تا 

دادى اختيار تِ ٍي تا تىار گيزي هْارت ّاي والهي ٍ غيز والهي ٍ در ًظز گزفتي تفاٍت ّاي فزدي 

 در ايداد هحيغي اهي ٍ حفظ اعتمالل ٍ ويفيت سًذگي ٍ عالهت هذدخَ. هذدخَياى( ، تالػ

 پزًٍذُ در ثثت ٍ هذدخَ عالهت ٍضؼيت اس اعالػات آعة ٍ ؽٌاخت زرعي،ت -2

 ٍ هْارت داًؼ، تز هثتٌي پزعتاري تؾخيص ٍ هذدخَ تْذاؽتي ًياسّاي هؾىالت، ثثت تؼييي، -3

 پضٍّؼ

 پزًٍذُ در آى ثثت ٍ ّا اٍلَيت ٍ اّذاف تزاعاط هزالثتي الذاهات ريشي تزًاهِ -4

 پيزاپشؽىي تين ّاي فؼاليت تز ًظارت ٍ هؼايٌات اًدام در پشؽه تا ّوىاري ٍ هؾارآت -5

 :تِ تَخِ تا آى، پيگيزي ٍ ثثت ٍ پزعتاري خذهات اعتاًذاردّاي تزاعاط هزالثتي الذاهات اًدام -6

  :خغوي ًياسّاي :الف

 (… ٍ دّاى هَ، پَعت، ( فزدي تْذاؽت تاهيي -

 آعايؼ ٍ اعتزاحت خَاب، -

 تيوار، غذايي رصين ٍ اي تغذيِ ًياسّاي تؼييي : تغذيِ - ( NGT )، السم ّاي هزالثت اًدام ٍ گاٍاص

 هؼذُ عًَذگذاري
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 هثاًِ، گذاري عًَذ گَارؽي، ٍ ادراري عيغتن ػولىزد ارسياتي ٍ ٌتزلو تيوار، دفؼي ًيارّاي تاهيي -

 هزالثت هثاًِ، ؽَي ٍ ؽغت

 تٌميِ اًَاع ٍ آلغتَهي اس هزالثت الٍاص، ّا، درى ٍ عًَذ اس

 (تَعتَهيوتزا ٍ تزاؽِ لَلِ اس هزالثت ؾي،وعا رعاًي، غيضىوا تٌفغي، توزيٌات) تٌفظ -

 (حياتي ػالين ٌتزلو) خَى گزدػ -

 تغييز صٌذلي، تِ اًتمال تخت، اس خزٍج تخت، در توحز ) تيوار در تحزن ثزوحذا ايداد تز ًظارت -

 الفؼ اتوحز اًدام ٍضؼيت،

 (تيوحز وهو ٍعايل اس تىارگيزي فؼال، غيز ٍ

 (رٍساًِ تَسيي الىتزٍليتي، تؼادل حفظ ٍ تزرعي دفغ، ٍ خذب وٌتزل ) ّا الىتزٍليت آب تؼادل -

 ( ّا تخيِ وؾيذى وْا،سخ اًَاع سا هزالثت هخاط، ٍ پَعت اس هزالثت ) پَعتي عيغتن اس زالثته -

 ( هٌاعة هحيغي تحزيىات وٌتزل ٍ تيوار َّؽياري عغح وٌتزل ) ػصثي عيغتن اس هزالثت -

 تَاًثخؾي، تين هؾاروت تا سًذگي رٍسهزُ ّاي فؼاليت در خَدوفايي ٍ سًذگي ويفيت ارتماء ٍ حفظ -

 تصوين در تز فؼال ؽزوت تِ تيوار تؾَيك ) هذدخَ اختواػي رٍاًي، تغاتك تيوار، در خَد هفْوَم اػتالي

 اس دفاع – هذدخَ هذّثي ٍ هؼٌَي ًياسّاي تاهيي خْت هٌاعة هحيظ ايداد (… ٍ خَد درهاًي ّاي گيزي

 تيوار حمَق هٌؾَر تزاعاط هذدخَ حمَق

 :سيز هَارد در ؽذُ تدَيش درهاًي تؾخيصي، ّاي هزالثت اًدام :ب

 ،( ٍاوغيٌاعيَى ٍ ػضالًي ٍريذي، خلذي، سيز خلذي، ) تشريمي روتال، يٌال، ٍاص ، خَراوي دارٍّاي دادى

 آًْا، خاًثي ػَارض اس گيزي پيؼ ٍ درهاى اثز وٌتزل ، آى ّاي فزآٍردُ ٍ خَى تشريك ٍريذي، هايؼات
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 ( NGT ) هؼذُ  عًَذ گذاؽتي فَلي، عًَذ گذاؽتي ECG اًدام EEG – اًدام  –واهل ٍريذي  تغذيِ 

  ( IV Line )ٍريذي خظ تزلزاري پَعت، اٍل اليِ تخيِ پَعتي، وؾؼ گيزي، آتل گيزي، گچ،

 احياء تين حضَر تا ريَي للثي احياء اٍليِ الذاهات اًدام :ج

 هزتَعِ گشارؽات ارائِ ٍ ديگز تخؼ تِ تخؼ اس تيوار اًتمال در پزعتاري الذاهات ارائِ- ُ

 هٌظَر تِ هدذد ريشي تزًاهِ ٍ تزرعي لشٍم صَرت در ٍ هذدخَ تِ ؽذُ ارائِ خذهات ًتايح ارسؽياتي -7

 السم ّاي هزالثت ارائِ

 درد وٌتزل خْت پزعتاري الذاهات ارائِ -8

 هتزلثِ غيز حَادث ٍ تْا هَلؼي در ؽذُ تؼييي پيؼ اس هحَلِ ٍظايف اخزاي ٍ تحزاى تين در ؽزوت -9

 احتوالي حَادث اس پيؾگيزي ٍ هذدخَ يا تيوار ايوٌي تاهيي خْت در هٌاعة الذاهات-11

 پزعتاري گزٍُ اػضاي عايز تَعظ هزالثتي الذاهات اخزاي حغي تز هغتوز ًظارت ٍ عزپزعتي -11

 ارسياتي ٍ آهَسػ اخزاي آهَسؽي، ّاي تزًاهِ تَعؼِ اًگيشػ، عغح تؼييي آهَسؽي، ًياسّاي تزرعي -12

 عالهت عغح ارتماء ٍ حفظ تاهيي، هٌظَر تِ خاهؼِ ٍ خاًَادُ هذدخَ، در يادگيزي

 ػول اس تؼذ ٍ لثل پزعتاري الذاهات رائِا-13

 اختواػي ٍ حوايتي تخصصي، هٌاتغ عايز تِ ارخاع لشٍم صَرت در هذدخَ، تا هؾاٍرُ ٍ راٌّوايي -14

 تزخيص خْت هذدخَ عاسي آهادُ -15

 هزوش ّواٌّگي تا تزخيص اس پظ هٌشل در هزالثتي الذاهات ٍ پزعتاري خذهات ارائِ ٍ گيزي پي-16

 درهاًي

 ( پضٍّؼ ٍ آهَسػ )ّا ػفًَت اس پيؾگيزي هٌظَر تِ ضزٍري الذاهات اًدام -17
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 ٍ ّوفىزي اس اعتفادُ تا خذهاتي ٍ حفاظتي هحيغي، هؾىالت رفغ خْت تْذاؽتي گزٍُ تا ّوىاري-18

 ّا آى پيگيزي ٍ (… ٍ وارخاًِ هذرعِ، گزٍُ، خاًَادُ، فزد، ) خاهؼِ هؾاروت ٍ ّوياري

 خذهت، ضوي آهَسػ ) پضٍّؾي – آهَسؽي ريشي تزًاهِ در ّوىاري ٍ آهَسؽي ّاي دٍرُ در ؽزوت-19

 اًدام در ّوىاري درهاًي، تْذاؽتي گزٍُ اػضاي عايز ٍ پزعتاري داًؾدَياى آهَسػ ّا، آهَسي تاس

 (… پزعتاري خذهات ويفيت اػتالي خْت در ًياس هَرد ّاي پضٍّؼ

 ويفيت هذاٍم تْثَد خْت در تَاًثخؾي ٍ تْذاؽتي ٍ هزالثتي ّاي هؾي خظ ارائِ در هؾاروت-21

 خذهات

 ؽزػي هَاسيي هغاتك خغذ اس هزالثت اهز تز ًظارت ٍ تيوار خاًَادُ ٍ احتضار حال در تيوار اس هزالثت -21

 اًدام الذاهات گشارػ ٍ تيواراى تاليي تز تؼذ ؽيفت پزعٌل تِ ٍ لثل ؽيفت پزعٌل اس تخؼ تحَيل -22

 ؽذُ

 ّاي پاعخ ٍ هؾاّذات ؽذُ، اًدام الذاهات ٍ گشارػ تيواراى، ٍيشيت در پشؽىاى تا اّي ّوز ٍ ؽزوت-23

 پشؽىي تين عَي اس هٌاعة درهاًي هؾي خظ تؼييي خْت تيوار

 ؽذُ اًدام الذاهات وليِ ثثت -24

 


