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 غيز خذهات صَرت تِ تيوار اس اٍليِ هزالثت اهز در را سيز هطزٍحِ ّاي فؼاليت پزستار كوك

 :دّذ هي اًجام سيز ضزح تِ پزستار ًظارت تحت اي، حزفِ

 هزتَؼِ سزپزست اس كار تزًاهِ ٍ دستَر كسة-1

 :ضاهل هزتَؼِ سزپزست صالحذيذ حسة تز هذدجَ اٍليِ تْذاضتي ًياسّاي تاهيي-2

 صَرت، ٍ دست ضستي هاًٌذ ًظافتي اهَر ضَيِ، دّاى كزدى، حوام در كوك يا دادى حوام

 ضيَ ٍظؼيت، تغييز هاساص، هذدجَ، كزدى هزتة الثسِ، تؼَيط ّا، ًاخي كزدى كَتاُ

 .ًيستٌذ كار ايي تِ لادر كِ هذدجَياًي تِ غذا خَردى در كوك-3

 رػايت تا آًْا ظذػفًَي ٍ ضَ ٍ ضست ٍ تيوار ًياس تِ تٌا هذدجَياى تِ لَلِ ٍ لگي دادى-4

 تْذاضتي اصَل

 ٍ چزخذار صٌذلي ٍ تزاًكارد تِ اًتمال رفتي، راُ ) اًتمال ٍ ًمل ٍ حزكت در هذدجَ تِ كوك-5

 …) 

 (… ٍ پاًسواى ٍسايل ) پزستار تَسػ هزالثتي اهَر اًجام جْت السم ٍسايل كزدى آهادُ -6

 حسة تز اًتمال لشٍم صَرت در ٍ ٍسايل ضَي ٍ ضست كار، اتوام اس پس آًْا آٍري جوغ

 استزيليشاسيَى هزكش تِ تيوارستاى سياست

 تزاًكارد ٍ ( تيوار تذٍى يا تا ) ّا تخت كزدى آهادُ-7
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 آًْا گزفتي تحَيل ٌّگام ٍ رختطَيخاًِ تِ تحَيل اس لثل الثسِ ضوارش -8

 :ضاهل پشضك هؼايٌِ تزاي تيوار كزدى آهادُ-9

 تزداضتي هؼايٌِ، تزاي هٌاسة هحيػ حفظ تيوار، تِ هٌاسة ٍظؼيت دادى ارتثاغ، تزلزاري

 ًياس هَرد ٍسايل دادى لزار دستزس در هؼايٌِ، د هَر ػعَ دادى لزار هؼزض در ٍ پَضص

 ضزع تا پشضكي اهَر اًؽثاق ؼزح اصَل ٍ ضزػي هَاسيي رػايت يا هؼايٌِ جْت

 تيوار، هيش تيوار، تخت ) هَجَد پشضكي تجْيشات ٍ ٍسايل كليِ داضتي ًگِ پاكيشُ -11

 ( … ٍ تٌفسي كوك ٍسايل هاًيتَرّا،

 تخص لَاسم كليِ ضَي ٍ ضست ٍ پاكيشگي ٍ تخص ًظافت ٍ ًظن ٍ حفظ در هزالثت -11

 ضيفت ّز در رٍتيي ؼثك تخص ٍسايل تحَيل -12

 ّوچٌيي ٍ ارد د تخليِ تِ ًياس كِ ّايي ظزف ٍ ّا كيسِ كليِ تزضحات، كزدى تخليِ -13

 … ٍ ساكطي ّاي ضيطِ - ادراري ّاي كيسِ هاًٌذ ّا آى ظذػفًَي ٍ ًظافت

 تخص رٍتيي ٍ دستَر ؼثك تيواراى اًوا اًجام در هطاركت -14

 احتوالي حَادث تزٍس اس پيطگيزي تا راتؽِ در تيوار اهٌيت حفظ -15

 ( … ٍ تغل سيز چَب تزدى تكار در كوك ) هذدجَ تَاًثخطي اهز در كوك-16

 ضزػي هَاسيي ؼثك جسذ اس هزالثت اًجام -17

 



 پرستار كمكشرح وظایف 

 

 هزتَؼِ هزكش ّاي سياست تزاساس تيوار ضخصي اهَال ٍ ٍسايل ًگْذاري ٍ حفظ -18

 هزتَؼِ پزستار ًظارت تحت آسهايطگاّي ّاي ًوًَِ كٌتزل ٍ آٍري جوغ -19

 هزتَؼِ سزپزست ًظز ؼثك هحَلِ اهَر كليِ اًجام-21

 


