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    1/2/1393تاريخ بازنگری:                                                               30/6/1391تاريخ ايجاد:                                                                                    00 2كد فرم:   
 
 

 رئيس  خدمات پرستاري /شرح وظايف مدير
 

 خدمات پرستاري  رئيس /: مدير پست سازمانی
 

 ديريت پرستاری: به ترتيب رياست بيمارستان ، مسلسله مراتب سازمانی
 

 وظايف و مسئوليت ها :
مدير خدمات پرستاري در مراكز بهداشتي ، درماني و توانبخشي پرستاري است كه با داشتن ضوابط مصوبه وزارت متبوع اداره واحد پرستاري 

 را بعهده دارد .
 مي شود : ذيال" وظايف مديرخدمات پرستاري براساس اصول مديريت آورده

 ينه هاي ارتقاء كيفي و بهبود مستمر فعاليتهاي ارائه خدمات مددجويان برنامه ريزي در زم (1
 گردآوري اطالعات از : (2

مركز شامل : نمودار سازماني مصوب ، هدف ، نوع فعاليت ، گزارشات ماهيانه و ساليانه ، گزارش حسابرسي پرستاري ، پرونده هاي  -
 كاركنان ، مصاحبه با كاركنان ...

 بستري ، نياز مراقبتي ، خدمات ارائه شده ...مددجويان : برحسب نوع  -
ها و كاردانهاي اطاق عمل وهوشبري و ساير كادر وابسته (  منابع شامل : نيروي انساني ) پرستاران ، بهياران ، كمک بهياران ، تکنيسين -

 / ساختار فيزيکي / امکانات و تجهيزات 
 ن سازمانيشركت فعال در نهادهاي سياستگزاري و ديگر كميته هاي درو (3
تعيين اهداف ) كوتاه مدت ، ميان مدت ، دراز مدت ( مبتني بر نيازها جهت تامين ، حفظ و ارتقاء سطح سالمت و رفاه اجتماعيي مددجو /  (4

 بيمار با توجه به خط مشي هاي مركز متبوع و پيشنهاد به مقامات ذيربط
 راي رسيدن به اهداف مورد نظرتعيين خط مشي و اتخاذ روشهاي مناسب و تعيين جدول زمان بندي ب (5
 برنامه ريزي جهت تشکيل و شركت در كميته هاي خاص با شرح وظايف مدون ) آموزشي ، پژوهشي ،كنترل و نظارت كنترل عفونت و ... ( (6
 نظر  ارائه راهکار بهينه به مسئول و ايجاد شرايط مناسب جهت استفاده بهينه از منابع موجود به منظور دستيابي به اهداف مورد (7
 تدوين و اجراي برنامه هاي آموزش به بيمار و خانواده در سطوح مختلف پيشگيري  (8
 ايجاد هماهنگي و مشاركت فعال در برنامه ريزي هاي بهداشتي ، درماني و توانبخشي مركز (9

 جلب مشاركت تيم بهداشتی مركز برای  دستيابی به اهداف (10
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 ويان گروههای پرستاریايجاد هماهنگی در برنامه های آموزش بالينی دانشج (11
 مشاركت در تنظيم بودجه جهت فعاليتهای مركز (12
 تعيين و پيشنهاد بودجه مورد نياز و اولويت بندی آنها جهت اجرای برنامه های پرستاری (13
 رستاریمشاركت در تنظيم بودجه جهت فعاليتهای مركز تعيين و پيشنهاد بودجه مورد نياز و اولويت بندی آنها جهت اجرای برنامه های پ (14
 مشاركت در  طرحهای پژوهشی  (15
 برنامه ريزی و پيشنهاد جهت پيشگيری از عفونت ) كنترل عفونت ( (16
 انجام برنامه ريزی و همکاری با ساير واحدهای ذيربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای كاركنان پرستاری (17
 نظارت با همکاری ساير واحدهای ذيربط ارائه راهکارهای اساسی در برنامه ريزی جهت تامين رفاه كاركنان  تحت (18
 تعيين برآورد سطوح مختلف نيروی انسانی مورد نياز بخشهای پرستاری براساس استانداردهای علمی (19
 تعيين حدود و انتظارات و عوامل عملکردی در رده های مختلف شغلی با توجه به امکانات و شرح وظايف مصوب (20
 ا فراد در شيفتهای مختلف كاریبکارگيری نيروی انسانی براساس توانايی  (21
 پيشنهاد و مصاحبه با داوطلبان و انتخاب افراد صالحيت دار و معرفی آنها به كارگزينی جهت بکارگيری (22
 پيشنهاد انتصاب و انتقال كاركنان تحت نظارت به رياست مركزی جهت واحدهای ذيربط (23
 پرستاری تصميم گيری در مورد مرخصی ها ، ماموريتها و .... كاركنان گروه (24
 رهبری و هدايت واحدهای ذيربط در جهت تحقق اهداف سازمانی (25
 ارائه الگوی مناسب پرستاری با : برقراری ارتباط موثر / عملکرد مطلوب / حسن رفتار شغلی / و ... (26
 پرستاری اتخاذ تدابير الزم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت ايجاد تقويت انگيزش در كاركنان  ) تشويق و تنبيه ( گروه (27
 اداره جلسات داخل و خارج مرتبط با وظايف واحدها (28
 تشکيل و اداره جلسات اختصاصی و ويژه در جهت حل مشکالت واحدهای ذيربط با بهره مندی از فن آوری های علمی حل مسئله (29
 (تامين نيازهای آموزشی كاركنان شامل : آشنا سازی پرسنل جديدالورود با مقررات خط مشی ها30
 رايانهكار با مهارت 7كسب (31
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 ري ) سوپروايزر (شرح وظايف سرپرست پرستا
 

 سرپرست پرستاري ) سوپروايزر (پست سازمانی :
 

 :به ترتيب رياست بيمارستان ، مديريت پرستاری ، سرپرست پرستاري ) سوپروايزر (سلسله مراتب سازمانی
ستقيم بر ارائه سرپرست پرستاري ) سوپروايزر ( مركز آموزشي ، درماني ، بهداشتي ، توانبخشي پرستاري است كه مسئوليت نظارت م

 خدمات پرستاري و مامايي را برعهده دارد .
 

 شرح وظايف سرپرست پرستاري براساس اصول مديريت بشرح ذيل مي باشد :
 مشاركت و همکاري در جمع آوري اطالعات پيرامون مركز آموزشي بهداشتي ، درماني ، توانبخشي (1
 ي هاي واحدهاي ذيربط با همکاري ساير مسئولينهمکاري با مدير پرستاري در تنظيم و تدوين اهداف و خط مش (2
 ارائه پيشنهادات الزم در جهت ايجاد تغييرات مناسب در سيستم خدمات پرستاري و مامائي (3
 مشاركت و همکاري در برنامه ريزي هاي آموزشي كاركنان ، دانشجويان ، مددجويان (4
 برنامه ريزي و هماهنگي در پذيرش و ترخيص مددجويان (5
 ارائه كنندگان خدمت و عملکرد ... واحدهاي ذيربط –گزارشات كمي و كيفي از وضعيت موجود گيرندگان خدمت  تهيه و تنظيم (6
 ايجاد هماهنگي بين واحدهاي مختلف مركز جهت ارائه خدمات مطلوب در واحدهاي ذيربط (7
، محيط و ... ( و اقدام جهت حل تشخيص نيازها و مشکالت موجود در واحدهاي مرتبط پرستاري ) مربوط به كاركنان ، مددجويان  (8

 آنها
 مشاركت در توزيع كاركنان پرستاري براساس توانايي ها و نيازها و در واحدها و شيفت هاي مختلف (9

 هماهنگي ايجاد شرايط كاري مناسب و حسن تفاهم مابين افراد (10
گاهي و مهارت خود در جهت  ارائه رو (11 ش هاي موثرتر خدمات پرستاري و شركت در برنامه هاي آموزشي بمنظور ارتقاي سطح آ

 مامائي
شركت در كميته هاي مختلف بيمارستاني و پرستاري ) آموزشي ، پژوهشي ، فرهنگي ، نظارت و ارزشيابي ، رفاهي ، توانبخشي و ... (  (12

 در صورت صالحديد
 و امکانات و ... ( تامين و ايجاد شرايط مناسب و اقدام در زمان بروز فوريت ها ) تامين نيروي انساني ، تجهيزات (13
 هماهنگي در ارجاع مددجو به خانواده ، مركز آموزشي بهداشتي ، درماني و توانبخشي (14
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نظارت و كنترل مستمر بر رفتار شغلي كاركنان تحت سرپرستي ) رعايت مقررات اداري / رعايت ضوابط كاري ، اخالقي و ... طرح  (15
 نظارت امور با موازين شرع (

 ر نحوه ارائه خدمات پرستاري و مامايي مبتني بر استانداردها با استفاده از ابزار مناسب ) چک ليست و ... (نظارت و كنترل مستمر ب (16
 بازديد مستمر از واحدهاي مرتبط به منظور حصول اطمينان از حسن ارائه خدمات ثبت و ارائه گزارش به مافوق (17
 هدايت كاركنان پرستاران در جهت ارتقاء سطح كيفي مراقبت ها (18
 رائه راهنمايي هاي الزم به كاركنان پرستاري ، كمک و حمايت از آنهاا (19
مشاركت و همکاري درجهت تامين نيازهاي آموزشي كاركنان پرستاري و مامايي شامل : آشناسازي كاركنان جديدالورود با مقررات ،  (20

 خط مشي ها ، شرح وظايف و ...
 ل ، پذيرفته شده ، ترخيصي ، فوت شده و ... ( و گزارش به مافوقثبت حوادث ، وقايع غيرمترقبه ، آمار ) بيماران بدحا (21
 مشاركت در ارزشيابي مستمر كاركنان پرستاري و مامايي برطبق عوامل عملکرد ، رفتارهاي شغلي و اخالقي (22
همکاري و مشاركت در ارزشيابي اثربخشي خدمات از طريق : حسابرسي كيفي / بررسي رضايت مندي مددجويان / بررسي  (23

 ضايتمندي كاركنانر
 همکاري و مشاركت در ارزشيابي تاثير برنامه هاي آموزشي بركيفيت ارائه خدمات پرستاري (24
 همکاري و مشاركت در ارزشيابي برنامه ها و خط مشي هاي مدون ، جهت دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده (25
 واحدهاي پرستاري و مامائيكنترل و نظارت مستمر بر چگونگي مصرف و نگهداري تجهيزات داروها در  (26
 مهارت كار با رايانه 7كسب  (27
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 شرح وظايف سوپروايزر آموزشي 
 

 سوپروايزر آموزشي  پست سازمانی :  
 

 : به ترتيب رياست بيمارستان ، مديريت پرستاری ، سوپروايزر آموزشي سلسله مراتب سازمانی 
 

درماني و  –آموزشي  سوپر وايزر آموزشي پرستاري است كه مسئوليت هاي فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي پرستاري و مامائي مركز
 توانبخشي تحت نظارت مدير پرستاري و جهت اهداف سازمان را بعهده دارد . 

 
 شرح وظايف سوپروايزر آموزشي براساس اصول مديريت بشرح زير مي باشد :

 تعيين اهداف آموزشي ) كوتاه مدت ، ميان مدت ، بلند مدت ( (1
 مختلف كادر پرستاري و مامائي و كاركنان جديد الورود ( تعيين نيازهاي آموزشي ) مددجو و خانواده ، رده هاي (2
 تعيين اولويتهاي آموزشي و تدوين برنامه هاي آموزشي مستمر و مدون جهت رفع نيازهاي آموزشي (3
 اجراي برنامه هاي آموزشي با همکاري ومشاركت ساير گروهها (4
 بخشهاي مرتبطتهيه و تنظيم ابزار مناسب جهت ارزيابي عملکرد و فعاليت هاي آموزشي  (5
 تهيه و تنظيم ابزار مناسب ارزيابي خدمات پرستاري و مامائي مورد نياز مددجويان (6
 هماهنگي در اجراي برنامه كارورزي دانشجويان و كارآموزان گروههاي پرستاري و مامائي (7
گاهي كاركنان گروه پرس (8  تاري و مامائيپيشنهاد تهيه كتب ، مجالت ، جزوات و وسايل كمک آموزشي جهت ارتقاء سطح آ
 تشکيل كميته آموزش پرستاري (9

 هماهنگي جهت تشکيل و شركت در كالسهاي آموزش مداوم و برنامه جامع آموزشي واحد ذيربط (10
 پيشنهاد ايجاد زمينه هاي تشويقي جهت مشاركت فعال پرسنل در فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي (11
 آموزشي كاركنان و مددجويان همکاري و مشاركت در نظارت و كنترل واحدها جهت نياز سنجي (12
 همکاري و هماهنگي با سوپروايزر باليني و كنترل عفونت در امر آموزش (13
 همکاري و هماهنگي با سرپرستاران و مربيان در جهت ارتقاء سطح آموزش (14
 ري و مامائيبرنامه ريزي و شركت فعال در سمينارها ، كنگره ها جهت ارائه روشهاي اثر بخش و موثرتر در ارائه خدمات پرستا (15
 ارائه تازه ها و نتايج تحقيقات جديد ) به شکل كنفرانس ، جزوات / پمفلت و ... (  (16
 همکاري و مشاركت در انجام طرح هاي پژوهشي (17
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 هدايت و آموزش كاركنان در راستاي : (18
 حسابرسي كيفي خدمات پرستاري –الف 

 ارزشيابي عملکرد كاركنان در ارائه خدمات –ب 
 د كاركنان در ارائه آموزش به مددجو و خانوادهارزشيابي عملکر -ج

 هدايت و آموزش كاركنان در اجراي برنامه هاي آموزشي واحدهاي ذيربط(19
 هدايت و آموزش در جهت تهيه جزوات ، پوسترها ، فيلم ها و پمفلت هاي آموزشي جهت كاركنان و مددجويان(20
 به مدير خدمات پرستاري ثبت و گزارش و پاسخگويي كليه فعاليت هاي آموزشي (21
 كنترل و نظارت بر آموزش هاي انجام شده در واحدهاي ذيربط با استفاده از ابزار مناسب (22
 كنترل و نظارت بر وجود امکانات و شرايط آموزشي در واحدها (23
 ارزيابي اثربخشي آموزش هاي انجام شده از طريق :(24

 كنترل حسابرسي كيفي خدمات ارائه شده -
 رسي رضايتمندي مددجويانبر -
 بررسي رضايتمندي كاركنان پرستاري -

كنترل و نظارت بر شركت فعال رده هاي مختلف پرستاري ) در شيفت ها ي مختلف ( در برنامه هاي آموزشي براساس سرانه آموزش (25
 پرستاري

 مشاركت در كميته ارزشيابي كاركنان(26
 اريشركت در كليه جلسات آموزشي مرتبط پرست  (  27
 مهارت كار با رايانه 7( كسب  28
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   وظايف سوپروايزر كنترل عفونت شرح
 

 سوپروايزر كنترل عفونت پست سازمانی : 
 

 كنترل عفونت:به ترتيب رياست بيمارستان ، مديريت پرستاری ، سوپروايزر سلسله مراتب سازمانی
 

 شرح وظايف سوپروايزر كنترل عفونت براساس اصول مديريت بشرح زير مي باشد :
 اني از طريق بررسي و انجام پژوهششناخت منابع عفونت هاي بيمارست (1
 (  بکارگيري نتايج پژوهش ها و مطالعات جديد در انجام مراقبت ها براي پيشگيري و كنترل عفونت بيمارستاني 2
ل ( همکاري در توسعه و اجراي برنامه هاي آموزشي براي كادر پرستاري ، دانشجويان و ساير كاركنان در صورت لزوم به منظور پيشگيري و كنتر 3

 عفونت با همکار ي سوپروايزر آموزشي
 (شركت در جلسات و دوره هاي آموزشي كه در رابطه با كنترل عفونت براي كادر پرستاري با ساير گروهها برگزار مي شود  4
 مثبت (تشکيل پرونده بهداشتي و تنظيم برنامه معاينات دوره اي و واكسيناسيون براي كاركنان بيمارستان و ارائه گزارش از موارد 5
 (ارزيابي وسايل و تجهيزات الزم براي عفونت هاي خطرناک و ارائه راهکاري مناسب به كميته كنترل عفونت بيمارستان 6
(نيازسنجي آموزش كاركنان بيمارستان در عفونتهاي بيمارستاني و پيگيري از تجربه آموزشهاي ارائه شده مورد نياز براي رعايت قوانين و  7

 مقررات كنترل عفونت
ازديد روزانه از بخشهاي مختلف بيمارستاني براي كشف موارد جديد احتمالي و پيگيري موارد گذشته از طريق نتايج آزمايشات و عالئمي (ب 8

 باليني و ثبت و ارائه گزارشات الزم
استانداردهاي مراقبتي با  هيه  و تدوين دستورالعملهاي كنترل عفونت هاي باليني جهت بخشهاي ويژه و ساير قسمتهاي آسيب پذير بر اساس(ت9

 همکاري كميته كنترل عفونت
(نظارت و ارزشيابي از اجراي ضوابط و مقررات توصيه شده توسط كميته كنترل عفونت در كليه واحدهاي بيمارستاني و گزارش نتايج به كميته 10

 مزبور
 امکانات موجود(نظارت و كمک در ايزوالسيون بيماران عفوني با توجه به خط مشي هاي كميته و 11

 کاري با تيم كنترل عفونت بيمارستان براي تشخيص ، تحقيق ، كنترل و ارزشيابي و بروز عفونت در همه گيريهاي بيمارستان(هم12 
  (شركت در جلسات كميته كنترل عفونت بمنظور ارائه اطالعات و گزارشات و دريافت دستورالعمل هاي اجرايي با رعايت احتياطهاي همه جانبه13
 مهارت كار با رايانه 7(كسب 14
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 1/2/1393تاريخ بازنگری:                                                                                   30/6/1391تاريخ ايجاد:                                                                                  00 2فرم:        
    
 شرح وظايف سرپرستار 

 پست سازمانی: سرپرستار
 : :به ترتيب رياست بيمارستان ، مديريت پرستاری ، سرپرستار بخشسلسله مراتب سازمانی

 
 وظايف و مسئوليت ها :

پرستاري سرپرستار مركز آموزشي بهداشتي ، درماني و توانبخشي پرستاري است كه اداره كاركنان پرستاري ، تجهيزات و ارائه خدمات 
 يک واحد را برعهده دارد .

وظايف سرپرستار مركز ) بهداشتي ، درماني و توانبخشي ( براساس اصول مديريت و با تکيه بر رعايت منشور حقوق مددجو و مبتني بر 
 فرآيند پرستاري و استانداردهاي مراقبتي بشرح ذيل مي باشد :

 
 جمع آوري اطالعات و برنامه ريزي : –الف 

 ضعيت موجود در واحد تحت نظارت بمنظور تعيين مشکالت مرتبط با ارائه خدمات و كيفيت مراقبتبررسي و 
 (تعيين خط مشي جهت واحد مربوطه در راستاي اهداف كلي1
 (برنامه ريزي در جهت اجراي استانداردهاي مراقبتي2
 (تنظيم برنامه كار كاركنان تحت نظارت در شيفت هاي مختلف3
 كنان تحت نظارت ) تقسيم كار ((تعيين وظايف كار4
 (برنامه ريزي جهت ثبت و ارائه گزارش كامل از وضعيت هر بيمار / مددجو در هر شيفت بر بالين بيمار5
گاه سازي كاركنان پرستاري جديدالورود به مقررات اداري ، استانداردهاي مراقبتي و شناخت كامل نسبت به 6 ( برنامه ريزي جهت آ

 يزيکي ، وسايل تجهيزات و آشنايي با ساير قسمت هاي مركزواحد از نظر محيط ف
 ( برنامه ريزي جهت آموزش به مددجويان / بيماران ، خانواده و ... ) مراقبت از خود و توانبخشي و ... (7    
 (پيش بيني نيازهاي واحد مربوطه از نظر امکانات ، تجهيزات موجود و لوازم مصرفي و پيگيري جهت تامين آن8
 رنامه ريزي جهت تحويل و تحول تجهيزات واحد مربوطه در هر شيفت كاري(ب9

 (برنامه ريزي جهت كنترل عملکرد تجهيزات مورد استفاده در بخش در هر شيفت10
 

 سازماندهي : –ب 
 ... (( تشکيل جلسات گروهي و جلب مشاركت كاركنان در جهت حل مشکالت واحد مربوطه ) كاركنان ، مددجويان / بيماران و 1
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 (توجه به نيازهاي كاركنان ، ايجاد انگيزه جهت افزايش رضايت شغلي2
 ( برقراري حسن تفاهم بين كاركنان واحد مربوطه و ساير واحدها3
 ( انجام مراقبت هاي پرستاري در مواقع اورژانس4
 (ايجاد هماهنگي و همکاري بين كادر پرستاري و ساير واحدها5
 رائه نيازهاي كاركنان ، مددجويان / بيماران و پيشنهاد جهت بهبود وضعيت( شركت در جلسات مديران و ا6
 ( همراهي با پزشک به هنگام ويزيت بيماران و ارائه گزارش الزم7
( ثبت و گزارش كليه امور واحدهاي مربوطه به مسئولين ذي ربط ) شامل : درخواست ها ، وقايع غيرمترقبه حوادث ، كمبودها و نقايص ، 8

 و .. ( نيازها
 ( مشاركت و همکاري در برنامه هاي آموزش ضمن خدمت ، بازآموزي و ... كاركنان9

 ( مشاركت و همکاري در آموزش دانشجويان پرستاري و ساير كارآموزان در واحد مربوطه10
 ( مشاركت و همکاري در پژوهش ها و تحقيقات كاربردي پرستاري11

 ح دانش و مهارت حرفه اي پرستارانبرپايي كنفرانس هاي داخلي جهت افزايش سط
 هدايت و رهبري : كنترل هدايت و ارزشيابي –ج 

 (كنترل حضور و غياب پرسنل تحت سرپرستي1
 ( تکميل فرم ارزشيابي مصوبه كاركنان جهت پرسنل تحت سرپرستي2
جويان ، همکاران با ابزار مناسب ) ( ارزشيابي مستمر خدمات ارائه شده توسط كادر تحت سرپرستي از طريق : بررسي رضايتمندي مدد3

 مشاهده ، چک ليست و ... (
 ( نظارت و ارزشيابي مستمر بر رعايت معيارهاي رفتار شغلي و اخالقي كاركنان و انطباق امور پزشکي با موازين شرع مقدس 4
 شجويان ...( ارزشيابي اثربخشي آموزش هاي داده شده به كاركنان ، مددجويان / بيماران ، خانواده و دان5
 ( كنترل و پيگيري ثبت و اجراي دستورات پزشک و نظارت بر اجراي آن6
 ( مشاركت و همکاري با كميته هاي بيماران بنا بر صالحديد سرپرست مربوطه7
 ( نظارت بر حسن اجراي تعرفه هاي پرستاري8
 ( نظارت مستمر بر اقدامات ضروري بمنظور پيشگيري از عفونت ها9

 رائه گزارش دقيق هنگام بازديد مسئولين مافوق( همراهي و ا10
 ( نظارت بر حسن اجراي كليه خدمات پرستاري در واحد مربوطه11
 (مهارت كار با رايانه الزامی ميباشد 7كسب )جهت پرسنل رسمی ، پيمانی و قراردادی  ( مهارت كار با رايانه12
 ر پرونده های بيماران(رعايت خوانا نويسی در كليه ثبت ها و گزارشات پرستاری د13
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    1/2/1393تاريخ بازنگری:                                                                   30/6/1391تاريخ ايجاد:                                                                                           00 2كد فرم:   
 

 ومي  پرستارشرح وظايف عم
 

 پرستارپست سازمانی :  
 

 : به ترتيب رياست بيمارستان ، مديريت پرستاری ، سرپرستار بخش ، مسئول شيفت ،پرستار بخشسلسله مراتب سازمانی
 

پرستاري حرفه اي است تخصصي با نقش هاي چند گانه كه داراي وظايف عمومي و اختصاصي مي باشد . ) وظايف عمومي در كليه سطوح 
 دماتي و وظايف اختصاصي در سطوح تخصصي ارائه مي شود (خ
 

 جهت تعيين شرح وظايف عمومي ، هدف كلي ارائه خدمات پرستاري و شرح شغل پرستاري ذيال" ارائه مي شود : 
 

 هدف كلي :  –الف 
به جهت تامين ، حفظ و ارتقاء سطح  –به مفهوم افراد نيازمند مراقبت در طيف سالمت   -ارائه خدمات پرستاري به مددجويان / بيماران 

 سالمت و رفاه اجتماعي مددجويان
 شرح شغل : –ب 

پرستار با ديد جامع و جامعه نگر ، بمنظور تامين ، حفظ و ارتقاء سطح سالمت و رفاه اجتماعي مددجويان ، در كليه سطوح ارائه خدمات 
رسه ، كارخانه و ... سطح دوم مراكز بهداشتي درماني ، سطح سوم بهداشتي درماني و توانبخشي كه سطح اول آن فرد ، خانواده ، مد

بيمارستان و كلينيک هاي عمومي و تخصصي اعم از دولتي و خصوصي ، سطح چهارم مراكز فوق تخصصي و سطح پنجم مراكز توانبخشي و 
 نگهداري است انجام وظيفه مي نمايد .

ي ، غربالگري ، درماني ، توانبخشي و نگهداري است كه پرستاري در انجام وظايف يادشده در كليه سطوح خدماتي ، شامل : پيشگير
وظايف با بکارگيري فرآيند پرستاري ) بررسي و شناخت ، تشخيص پرستاري ، تدوين اهداف ، برنامه ريزي ، اجرا و ارزشياب ( خدمات خود را 

 ي ، هماهنگي ، رهبري ، مشاوره اي و پژوهشي ارائه مي نمايد .با توجه به ضرورت ايفاي نقش هاي حمايتي ، حفاظتي ، آموزشي ، مراقبت
 فعاليت ها / مداخالت پرستار بر سه نوع ا ست :

 
فعاليت ها / مداخالت مستقل : فعاليت هايي است كه براساس بررسي و شناخت و تشخيص پرستاري انجام مي شود . ) تغيير  -1

گاهي مد دجو خانواده در مراقبت بهداشتي ، استفاده از روش هاي آرام سازي در وضعيت در بيماران بي حركت ، ارتقاء سطح آ
 كاهش اضطراب و ... (
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فعاليت ها / مداخالت غير مستقل : فعاليت هايي است كه در حيطه هاي بهداشتي درماني و توانبخشي بنا به تجويز و توصيه  -2
 پزشک و ساير اعضاي تيم بهداشتي انجام مي شود .

 
 

و مشاركت ساير اعضاي تيم مراقبت بهداشتي ، با توجه   خالت بينابيني : فعاليت هايي است كه پرستار با همراهيفعاليت ها / مدا -3
به عکس العمل هاي بيمار نسبت به درمان هاي تجويز شده انجام مي دهد ) كمک به مددجو در كاهش عوارض شيمي درماني 

 ، داروهاي قلبي و غيره (
 

 رعايت منشور حقوق مددجو و مبتني بر فرآيند پرستاري و استانداردهاي مراقبتي بشرح ذيل مي باشد :وظايف پرستار با تکيه بر 
و اطمينان مددجو ) فرد ، خانواده و جامعه ( و برقراري ارتباط حرفه اي موثر و پاسخ صحيح به سواالت ، درخواست ها و  جلب اعتماد  (1

ارتهاي كالمي و غير كالمي و در نظر گرفتن تفاوتهاي فردي مددجويان ، تالش در مشکالت با دادن اختيار به وي ) با بکارگيري مه
 ايجاد محيطي امن ، حفظ استقالل و كيفيت زندگي و سالمت (

 بررسي و شناخت و كسب اطالعات از وضعيت سالمت مددجو و ثبت در پرونده (2
 بر دانش ، مهارت و پژوهش تعيين و ثبت مشکالت و نيازهاي بهداشتي مددجو و تشخيص پرستاري مبتني (3
 برنامه ريزي اقدامات مراقبتي براساس اهداف و اولويت ها وثبت آن در پرونده (4
 مشاركت وهمکاري با پزشک در انجام معاينات و نظارت بر فعاليت تيم پزشکي (5
 انجام اقدامات مراقبتي براساس استانداردهاي خدمات پرستاري وثبت و پيگيري آن ، با توجه  به : (6

 تامين نيازهاي جسمي ، رواني ، اجتماعي و خصوصي مددجو در موارد زير : – الف
بهداشت فردي ) پوست و مو ، دهان و ... ( / خواب ، استراحت و آسايش / تغذيه و متابوليک ) گذاشتن سوند معده ، رژيم هاي غذايي 

امين نيازهاي دفعي بيماري ) سوند گذاري ، شست و شوي مثانه ، ، تامين نيازهاي تغذيه اي بيمار از طريق سوند معده ، الواژ ، گاواژ ( ت
مراقبت از سوند و درن ها ، مراقبت از كلستومي ، انواع تنقيه و الواژ ( تنفس ) تمرينات تنفسي ، اكسيژن رساني ، ساكشن ، مراقبت از 

) حركت در تخت ، خروج از تخت ، انتقال به صندلي  تحرک –تراكتوستومي ، مراقبت از لوله تراشه ( گردش خون ) كنترل عاليم حياتي ( 
تغيير وضعيت ، انجام حركات فعال و غيرفعال ، بکارگيري از وسايل كمک حركتي ( تعادل آب الکتروليت ها ) كنترل جذب و دفع و 

خم ها ، انجام بخيه اليه اول بررسي و حفظ تعامل الکتروليتي ، توزين روزانه ( مراقبت از سيستم پوششي ) مراقبت از پوست ، انواع ز
پوست ، كشيدن بخيه ( مراقبت از سيستم عصبي ) كنترل سطح هوشياري بيمار و كنترل تحريکات محيطي مناسب ( ارتقاء كيفيت 
زندگي و خودكفايي در فعاليت هاي روزمره زندگي با مشاركت تيم توانبخشي ، اعتالي مفهوم از خود در مددجو / تطابق رواني 

ي مددجو ) تشويق بيمار به شركت فعال تر در تصميم گيري هاي درماني خود ... ( محيط مناسب جهت تامين نيازهاي معنوي اجتماع
 و مذهبي مددجو
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 تامين نيازهاي تشخيصي درماني و تجويز شده در موارد زير : -ب 
دي ، وريدي ، عضالني و واكسيناسيون ( ، مايعات انجام بخور ، دادن داروهاي خوراكي ، واژينال ، ركتال ، تزريقي ) جلدي ، زيرجل

/ تغذيه كامل وريدي / انجام  TPNوريدي / تزريق خون و فرآورده هاي آن / پيشگيري و كنترل اثر درمان و عوارض جانبي آنها / 
ECG  ،EEG گچ گيري ، آتل گذاري ، سوند گذاري داخل مثانه ، گذاشتن تراكشن ، بخيه اليه اول پوست ، 

 انجام اقدامات اوليه احياء قلبي ريوي تا حضور تيم احياء –ج 
از بيمارستان به شهرستان و  –از بيمارستان به بيمارستان  –ارائه اقدامات پرستاري در انتقال بيمار از اورژانس يا اتاق عمل به بخش  –د 

 و ثبت و ارائه گزارشات مربوطهانجام اقدامات پرستاري در بحران ها و فوريت ها ) اورژانس ها ( تا حضور پزشک 
 ارزشيابي نتايج خدمات ارائه شده به مددجو و درصورت لزوم بررسي و برنامه ريزي مجدد به منظور ارائه مراقبتهاي الزم (7
 ارائه اقدامات پرستاري جهت كنترل درد (8
 شركت در تيم بحران و اجراي وظايف از پيش تعيين شده (9

 شکل به كمک ساير اعضاي تيم در موقعيتهاي خاص و بحراني و حوادث غيرمترقبهبکارگيري روشهاي تصميم گيري و حل م (10
 اقدامات مناسب در جهت تامين ايمني بيمار يا مددجو و پيشگيري از حوادث احتمالي (11
 سرپرستي و نظارت مستمر برحسن اجراي اقدامات مراقبتي توسط ساير اعضاي گروه پرستاري  (12
ح انگيزش ، توسعه برنامه هاي آموزشي ، اجراي آموزش و ارزيابي يادگيري در مددجو ، خانواده بررسي نيازهاي آموزشي ، تعيين سط (13

 و جامعه بمنظور تامين ، حفظ و ارتقاء سطح سالمت و رفاه اجتماعي
 ارائه اقدامات پرستاري قبل و بعد از عمل (14
 ايتي و اجتماعيراهنمايي و مشاوره با مددجو در صورت لزوم ارجاع به ساير منابع تخصصي ، حم (15
 اولويت و آماده سازي مددجو جهت ترخيص  (16
پژوهشي ) آموزش ضمن خدمت ، بازآموزي ها ، آموزش  –شركت در دوره هاي آموزشي و همکاري در برنامه ريزی هاي آموزشي  (17

عتالي كيفيت دانشجويان پرستاري و ساير اعضاي گروه بهداشتي درماني ، همکاري در انجام پژوهش هاي مورد نياز در جهت ا
 خدمات پرستاري  ... (

 مشاركت در ارائه خط مشي هاي مراقبتي و بهداشتي و توانبخشي در جهت بهبود مداوم كيفيت خدمات (18
 مراقبت از بيمار و خانواده در مرحله احتضار و نظارت و كنترل به مراقبت از جسد طبق موازين شرعي (19
 ماران و گزارش اقدامات انجام شدهتحويل بخش به پرسنل شيفت قبل و بعد بر بالين بي (20
 پيگيري اقدامات پرستاري در منزل پس از ترخيص يا هماهنگي مركز درماني (21
 ثبت گزاش پرستاري در پرونده بيماران ، شركت و همراهي با پزشک در ويزيت بيماران . (22
 ايانه الزامی ميباشد (مهارت كار با ر 7كسب پيمانی و قراردادی رسمی ، ) جهت پرسنل  مهارت كار با رايانه(23
 (رعايت خوانا نويسی در كليه ثبت ها و گزارشات پرستاری در پرونده های بيماران24
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    1/2/1393تاريخ بازنگری:              30/6/1391تاريخ ايجاد:           00 2كد فرم:       
 
 

  شرح وظايف عمومي  ماما
 

 پست سازمانی :  ماما
 

 ،مامابخش  مامای مسئول:به ترتيب رياست بيمارستان ، مديريت پرستاری ، سوپروايزر ،سلسله مراتب سازمانی
 

 شرح وظايف ماما در حوزه بهداشت باروری
 

 دوران قبل از بارداری : -1
 

 وظايف ماما در دوران قبل از بارداری شامل : آموزش ، مشاوره ، غربالگری و ارائه خدمات مطابق دستورالعمل می باشد .
 

  
 ان بارداری دور -2

 
 خدمات سرپائی  1-2
گرفتن شرح حال : تاريخچه مامايی و تعيين تاريخ احتمالی زايمان *  

 *انجام معاينات فيزيکی و مانورهای لئويولد 
 *معاينات ارزيابی لگن 

 *توزين ، كنترل عالئم حياتی ، بررسی ارتفاع رحم ، پايش رشد جنين و سمع صدای قلب جنين 
خيص حاملگی )خون ،ادرار(*درخواست آزمايشات تش  

 CREATININE, BUN CHOLESTROL* درخواست آزمايشات معمول حين حاملگی : مطابق با دستورالعمل شامل : كامل ادرار ، كشت ادرار،
,HBSAG ,VDRL, FBS,CBC Diff, Hct 

,Hb , Blood Group RX, Hlv ,Gct GTT TRIGLY CERIDE  ر مستقيم تيتراژآنتی بادی ضد سرخچه ، كومبس غي  
  درخواست سونوگرافی حاملگی ، بررسی سالمت جنين و بيوفيزيکال پروفايل 

*مشاوره و آموزش دوران بارداری در زمينه بهداشت فردی ، تغذيه ، عالئم هشدار ، مصرف داروها ، رفتارهای پر خطر ، عوامل خطر محيطی و 
ادگی جسمی و روحی دوران بارداری ، وضعيتهای مختلف زايمان ، مزايای شغلی ، بهداشت دهان و دندان ، ورزشهای دوران بارداری و آم

 زايمان طبيعی ، مضرات سزارين غير ضرور ، ترويج با شير مادر ، مراقبت از نوزاد ، مراقبتهای پس از زايمان و تنظيم خانواده 
 *صدور گواهی سالمت مادر برای شركت در كالسهای آمادگی دوران بارداری و زايمان 
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 *برگزاری كالس های آموزش دوران بارداری ،كالسهای آمادگی برای زايمان 
 آموزش روشهای بی دردی و كاهش درد زايمان برای مادر و همراه 

  NSTارزيابی سالمت جنين شامل : بررسی حركات جنين 
 تجويز داروهای مجاز در حاملگی طبق ليست پيوست و برابردستورالعمل های مربوطه 

يه مراقبتهای الزم از مادران باردار مبتال به بيماريهای داخلی و جراحی طبق دستورالعمل *تجويز كل  
 
 

وظايف مربوط به گروه مادران پرخطر بستری 2-2  
 انجام اقدامات مراقبتی و درمانی در گروه مادران باردار پر خطر بستری بر اساس دستورالعمل و دستور پزشک حين ليبر و زايمان 

ح حال ، معاينه فيزيکی و ثبت در پرونده * گرفتن شر  
 *تصميم گيری ،دستور پذيرش و تشکيل پرونده مطابق فرم های مربوطه 
 * معاينه واژينال و ثبت پيشرفت زايمانی در فرم پاراتوگراف و پرونده مادر 

 *تشخيص فوريت های مامائی و اطالع به پزشک مقيم يا آنکال برای حضور بر بالين بيمار 
  () خون ، ادرار، فرن تست ،نيترازين تست ، رزرو خون تخواست انجام آزمايشا*در 

 (مهارت كار با رايانه الزامی ميباشد 7كسب )جهت پرسنل رسمی ، پيمانی و قراردادی  مهارت كار با رايانه *
 *رعايت خوانا نويسی در كليه ثبت ها و گزارشات پرستاری در پرونده های بيماران

ام فرن تست و نيترازين تست به عهده ماما است : انج5تبصره   
(* درخواست روش های پاراكلينيکی ) سونوگرافی ، راديولوژی  

 NST ,BPS  
: . د به منظور ختم حاملگی زير نظر پزشک انجام دهد: ماما می توان6تبصره   

زاد به سطوح باالتر مراقبتی منطقه *انجام اقدامات اورژانس مامايی در مواقع عدم دسترسی به پزشک و ارجاع مادر يا نو  
ا نم* دستور و نظارت بر انجام شيو و ا  

و زايمان  *پذيرش زائو در اتاق درد   
 * كنترل صدای قلب جنين و ثبت آن 

 *انجام فيتال مانيتورينگ و تفسير نتايج آن ) پس از طی دوره های آموزشی 
 * كنترل عاليم حياتی مادر 
طول مدت ، شدت و فاصله انقباضات ( ثبت در پرونده  * كنترل انقباضات رحمی )  

 * گرفتن رگ و مايع درمانی وريدی و انواع تزريقات طبق دستور پزشک 
*تزريق سولفات منيزيم به بيماران مبتالبه پره اكالمپسی و اكالمپسی در صورت عدم حضور پزشک ) دوزاوليه انفوزيون عضالنی در واحد 

ر موارد اورژانس تا دسترسی به پزشک و مراكز درمانی تخصصی ( طبق دستورالعمل تسهيالت زايمانی و د های  
 * تحريک زايمانی 

Lnductlon  تقويت و تشديد دردهای زايمان ،AGUMANTATLON با دستور پزشک مطابق دستورالعمل    



 

 بیمارستان شهدای یافت آباد
 تدفتر بهبود کیفی

 

  

 

17 

 

مثانه و انجام مراقبت های روتين قبل از سزارين درخواست آزمايشها، سونداژ،ه *آماده نمودن مادر برای انجام سزارين شامل : تشکيل پروند  
 * درخواست آزمايشات كليوی و كبدی در هيپرتانسيون ، بارداری ) براساس دستورالعمل ( 

* استفاده و به كار بردن روش های غير داروئی كاهش درد ، زايمان شامل " ماساژ، آروماتراپی ، طب فشاری ، تزريق داخل جلدی آب 
درمانی ، بيوفيدبک ، موسيقی درمانی ، الگوهای تنفسی ، تن آرامی ، تصوير سازی ، تجسم مثبت وضعيت های  ، گرما و سرما مقطر استريل 

TENSمختلف ليبرو زايمان ،  ، استفاده از حضور همراه آموزش ديده    
وكس ( زير نظر پزشک متخصص بيهوشی * مراقبت از مادر هنگام استفاده از روش های داروئی كاهش درد زايمان ) اپيدورال و اتتون  

ا ي  : به كارگيری روشهای دارويی و غير داروئی كاهش درد زايمان منحصرا"پس از طی دوره های آموزشی مورد تائيد وزارت2تبصره 
 سازمان نظام پزشکی مجاز می باشد 

 * حضور در طی مراحل ليبر و زايمان به عنوان همراه )دو ال( 
ب در صورت تمايل مادر ) انجام زايمان در آب می بايست بر اساس دستورالعمل و با موافقت متخصص كودكان بيمارستان *انجام زايمان در آ

  (باشد
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    1/2/1393تاريخ بازنگری:              30/6/1391تاريخ ايجاد:           00 2كد فرم:       
    
 

 ايزوله تنفسی (  و  ICUقبت هاي ويژه عمومي ) شرح وظايف تخصصي پرستار بخش مرا
 

 پرستار:   پست سازمانی
  

به ترتيب رياست بيمارستان ، مديريت پرستاری ، سرپرستار بخش ، مسئول شيفت ،پرستار بخش مراقبتهای ويژه سلسله مراتب سازمانی:
 عمومی 

 
 وظايف و مسئوليت ها :

ر در بخش مراقبت هاي ويژه عمومی با تاكيد بر رعايت منشور حقوق بيمار و مبتنی بر عالوه بر وظايف عمومي ، وظايف تخصصي پرستا
 فرآيند پرستاري و استانداردهاي خدمات پرستاري به شرح زير مي باشد:

 و ايزوله تنفسی شامل: ICUپذيرش مددجو در بخش  (1
 تحويل مددجو  -
 تحويل مدارك   -
 لب ، تنفس ، عصبی ، مركزی ، كليه و ... ( مانيتورينگ كامل سيستم های حياتی ) ق(2
 در موارد ضروري  تهويه، اكسيژناسيون و انجام اينتوباسيون حفظ و مراقبت از راه هوايي،  (3
 خارج كردن لوله تراشه با نظر پزشك و انجام اكسيژن درماني با توجه به شرايط بيمار(4
 انجام معاينات فيزيکي  (5
 GCSCرسي تعيين سطح هوشياري و بر(6
 بررسي مددجو در نحوه استفاده از وسايل مصنوعي، پروتزها و كمکي (7
 آموزش و تشويق مددجو به سرفه ، تنفس عميق و كمك در انجام فيزيوتراپي تنفسي در صورت عدم حضور فيزيوتراپيست  (8
 د صحيح اتصاالت بيمار ) سند فولی ، لوله تراشه و ... ( اتصال آرترالين ها ، كاليبره كردن و مانيتورينگ مداوم فشار خون و ارزيابی كاركر(9

 گرفتن نمونه خون شرياني و ساير ترشحات بدن طبق نظر پزشك (10
 و گزارش موارد ضروري به پزشك ABGاز قبيل الکتروليت ها،   بررسي آزمايشات (11
 ارزيابی و اجراي مراقبت كامل از پوست و مخاط  (12
 حركتي به منظور تشخيص و پيشگيري از عوارض  –چار اختالالت حسي مراقبت از بيماران د(13
 تنظيم و كنترل عملکرد وسايل و تجهيزات پزشکي مورد استفاده (14
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 همکاري با تيم درمان در انجام فرآيندهاي تشخيصي، درماني و توانبخشي (15
  T.P.Nانجام فرآيند تغذيه مددجو از طريق لوله های تغذيه ای و (16
                  شركت و همکاری در انجام امور آموزشی بخش و فردی طبق برنامه ريزی انجام شده توسط سرپرستار و دفتر پرستاری                         ( 17
 تنظيم و كنترل پارامترهاي دستگاه ونتيالتور با توجه به وضعيت تنفسي مددجو(18
اي مختلف ، اطالع به پزشك در صورت لزوم و انجام اقدامات فوري در صورت بروز ديس تشخيص ديس ريتمي ه مانيتورينگ قلب ،  (19

 ريتمي هاي خطرناك
 انجام حمايت هاي روانشناختي از مددجويان و خانواده آنان (20
  Post- nasalانجام ساكشن ترشحات راه هاي هوايي و  (21
 ( self careو ارائه آموزش هاي الزم ) تعيين نيازهاي آموزشي ، مشاوره با مددجو و خانواده  (22
 بکاربستن فرآيند های پيشگيري از عفونتهاي بيمارستاني(23
 ثبت دقيق كليه اقدامات انجام شده براساس مقررات بيمارستان  (24
 آرام سازی محيط فيزيکی ، كنترل دما ، نور ، سر وصدای محيط و تامين شرايط استراحت و آرامش مددجو (25
 ری از تحريکات حسی بيش از حد ، تغييرات محرک های حسی جلوگي(26
 به كارگيری تدابير مراقبتی به هنگام بروز اختالالت شعوری همچون هذيان ، توهم ، بی قراری حركتی  (27
 (Weaningهمکاری در جدا كردن بيمار از دستگاه تهويه مکانيکی ) (28
 ارزيابی وضعيت درد بيمار و ارائه تدابير پرستاری جهت تسکين درد (29
 ( و پيگيری امور صدور جواز دفن يا ارجاع پزشکی قانونی* CPR(اعالم كد و شروع اقدامات احياء قلب و ريه ) 30
 شوك در موارد ضروري** و انجام كارديوورژن با نظر پزشک DC(تنظيم و بکارگيري 31
 (مهارت كار با رايانه الزامی ميباشد 7كسب )جهت پرسنل رسمی ، پيمانی و قراردادی  ايانه(مهارت كار با ر32
 (رعايت خوانا نويسی در كليه ثبت ها و گزارشات پرستاری در پرونده های بيماران33

 
 تذكر:

 را گذرانده باشد. CPR* همکاري با پزشك در انجام اينتوباسيون و در موارد ضروري توسط پرستاري كه دوره اينتوباسيون و 
**شرايط الزم جهت  پرستار مسئول شيفت : دارا بودن حداقل كارشناسي و گذراندن دوره هاي حرفه اي تکميلي بخش مراقبتهاي ويژه 

   قلبي و حداقل يك سال سابقه كار در بخش مراقبتهاي ويژه قلبي است 
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    1/2/1393تاريخ بازنگری:              30/6/1391تاريخ ايجاد:           00 2كد فرم:       
 
 

 ( C.C.Uشرح وظايف تخصصي پرستار در بخش مراقبت ويژه قلبي ) 
 

 پرستار پست سازمانی :
 

                             مديريت پرستاری ،سرپرستار بخش، مسئول شيفت ،پرستاربخش،به ترتيب رياست بيمارستان :سلسله مراتب سازمانی
 ويژه عمومی  مراقبتهای

 
 وظايف و مسئوليت ها :

عالوه بر وظايف عمومي ، وظايف تخصصي پرستار در بخش مراقبت هاي ويژه قلبی با تاكيد بر رعايت منشورحقوق بيمار، مبتنی بر فرآيند 
 پرستاري و استانداردهاي خدمات پرستاري به شرح زير مي باشد:

 پذيرش بيمار و تحويل مدارك (1
 زيکيمعاينات في (2
 ارزيابي وضعيت درد و تدابير جهت تسکين درد(3
 رواني بيمار و خانواده و بکارگيري روش هاي آرام سازي جهت كاهش اضطراب -حمايت روحي (4
 آشناسازي بيمار جهت انجام روش هاي تشخيصي و درماني (5
ن انجام روش هاي تشخيصي و درماني تهاجمي و ارائه و بکارگيري تدابير پرستاري به منظور حمايت جسمي و رواني بيمار در حي (6

 غيرتهاجمي
تشخيص ديس ريتمي هاي مختلف، اطالع به پزشك در صورت لزوم و انجام اقدامات فوري در صورت بروز ديس  مانيتورينگ قلب، (7

 ريتمي هاي خطرناك
آنژيوگرافي، گذاشتن پيس   جمي )مانند:ارائه مراقبت هاي الزم پس از انجام روش هاي تشخيصي و درماني بخصوص روش هاي تها(8

 ميکر( از قبيل كنترل وضعيت هموديناميك، كنترل عوارض روش هاي درماني و آموزش مراقبت از خود به بيمار و خانواده.
 بررسی و نظارت بر صحت ، عملکرد تجهيزات تخصصی بخش  (9

 اني قلبي با توجه به وضعيت بيمارهماهنگي و همکاري با تيم درمان جهت انجام مراحل مختلف بازتو (10
 مشاوره و آموزش به بيمار و خانواده در زمينه شيوه هاي مناسب زندگي، مراقبت از خود و مراقبت در منزل(11
 ( و پيگيری امور صدور جواز دفن يا ارجاع پزشکی قانونی* CPRاعالم كد و شروع اقدامات احياء قلب و ريه )  (12
 شوك در موارد ضروري** و انجام كارديوورژن با نظر پزشک DCتنظيم و بکارگيري (13
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 به منظور تعديل فعاليت و استراحت بيمار  CCUانجام مراقبت هاي پرستاري روتين بخش  (14
 و آنزيم های قلبی و گزارش موارد ضروري به پزشك ABGبررسي نتايج آزمايشات از قبيل الکتروليت ها، (15
 امور آموزشی بخش و فردی طبق برنامه ريزی انجام شده توسط سرپرستار و دفتر پرستاری                                          شركت و همکاری در انجام (16
  Post- nasalانجام ساكشن ترشحات راه هاي هوايي و (17
 انجام حمايت هاي روانشناختي از بيمار و خانواده  (18
 ده براساس مقررات بيمارستانثبت دقيق كليه اقدامات انجام ش ( 19
 (مهارت كار با رايانه الزامی ميباشد 7كسب )جهت پرسنل رسمی ، پيمانی و قراردادی  (مهارت كار با رايانه20
 (رعايت خوانا نويسی در كليه ثبت ها و گزارشات پرستاری در پرونده های بيماران21

 
ناسي و گذراندن دوره هاي حرفه اي تکميلي بخش مراقبتهاي ويژه قلبي و شرايط احراز پرستار مسئول شيفت : دارا بودن حداقل كارش

 حداقل يك سال سابقه كار در بخش مراقبتهاي ويژه قلبي است .
 تذكر:

 را گذرانده باشد. CPR* همکاري با پزشك در انجام اينتوباسيون و در موارد ضروري توسط پرستاري كه دوره اينتوباسيون و 
 بوتامين(ود –آتروپين  –تزريق داروهاي اينوتروپ مثبت ) آدرنالين شوك و  DC** شامل 
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    1/2/1393تاريخ بازنگری:              30/6/1391تاريخ ايجاد:           00 2كد فرم:       
 
 

 انس ژشرح وظايف تخصصي پرستار در بخش اور
 

 پرستار در بخش اورژانس:  پست سازمانی
 

 ، پرستار در بخش اورژانس: :به ترتيب رياست بيمارستان ، مديريت پرستاری ، سرپرستار بخشب سازمانی سلسله مرات
 

عالوه بر وظايف عمومي ، وظايف تخصصي پرستار در بخش اورژانس با تاكيد بر رعايت منشور حقوق بيمار و مبتنی بر فرآيند پرستاري و 
 باشد:استانداردهاي خدمات پرستاري به شرح زير مي 

 
 واحد ترياژ –الف 

 ارزيابي سريع اوليه از نظر شرايط تهديد كننده حيات در مددجويان با وضعيت بحراني يا آسيب ديده(1
 ارزيابي سيستماتيک و سريع ثانويه در بيماران از سر تا پا براي شناسايي كليه آسيبهاي احتمالي(2
 يثبت موارد ارزيابي مددجو با توجه به مشکل اساسي و(3
 ارائه مراقبت هاي فوري به صالحديد در صورت نياز(4
 قرار دادن مددجو در يکي از رده هاي طبقه بندي فوريت و اعالم كد در صورت نياز(5
 بررسي مجدد و متناوب مددجويان(6
 راهنمايي و انتقال بيمار به اورژانس براساس رده طبقه بندي :(7
 تکميل فرم بررسي ترياژ(8
 تقال بيمار به اورژانس بر اساس رده طبقه بندیراهنمائی و ان(9
 

         CPRواحد  –ب 
 بازكردن راه هوايي با در نظر گرفتن احتمال آسيب هاي نخاع گردني و برقراري تهويه مناسب(1
 گذاشتن لوله داخل تراشه در مواقع اضطراري و عدم حضور پزشک(2
 خارج كردن لوله تراشه درصورت لزوم(3
 وتيروئيدوتومي درصورت نياز با دستور پزشکانجام كريک(4
 برقراري ارتباط مناسب و موثر با خانواده مددجويان در اتاق انتظار و اطالع وضعيت مددجويان به آنها (5
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 هماهنگي با واحدهاي مختلف جهت انجام پروسيجرهاي كلينيکي و پاراكلينيکي(6
 گرفتن نمونه خون شرياني(7
 اكسي متري و بکارگيري دستگاه تهويه مکانيکي مانيتورينگ قلبي و پالس(8
 تشخيص ديس ريتمي هاي خطرناک و انجام اقدامات الزم جهت رفع آنها(9

 اكسيژن تراپي به روشهاي غيرتهاجمي ) بکارگيري انواع ماسک و كانوالها ((10
 ساكشن كردن مددجو ) دهاني ، بيني حلقي ، اندوتراكئال و تراكئوستومي ((11
 مي درماني با تجويز پزشکفلبوتو(12
 ليد و لوئيس ECG 12  ،15  ،18گرفتن (13
 برقراري راه وريدي از طريق وريد ژگوالر خارجي(14
 برقراري راه وريدي از طريق وريد ژگوالر داخلي و وريد سابکالوين(15
  CVPاندازه گيري  (16
 بکارگيري نبواليزر (17
 بکارگيري دستگاه دفيبريالتور(18
 پيس ميکر موقت خارجي (گذاشتن19
 اندازه گيري فشارخون شرياني به روش تهاجمي (20
 اندازه گيري فشار داخل مغزي(21

 
 واحد اورژانس -ج

 OGTو  NGTگذاشتن (1
 انجام گاواژ و الواژ معده (2
 ارزيابي صداي قلب جنين(3
 بکارگيري دستگاه همودياليز در موارد اورژانس (4
 پروتزهاي چشمي خارج كردن لنزهاي تماسي و(5
 شستشوي چشم (6
 خارج كردن جسم خارجي سطحي از ملتحمه و بي حركت كردن اجسام خارجي عميق(7
 اندازه گيري قدرت بينايي با استفاده چارت(8
 شستشوي گوش(9

 مديريت ازدحام در بخش اورژانس(10
 كنترل عملکرد مناسب تجهيزات و تعداد مورد استفاده در بخش در هر شيفت(11
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 واحد مسموميت  –د    
 بررسي كامل بيمار هنگام پذيرش در بخش (1
 پركردن فرم صور جلسه مربوط به احوال شخصي در صورت مجهول الهويه بودن يا بدون همراه بودن بيمار هنگام پذيرش (2
 شروع سريع سرم تراپي و دارو درماني جهت بيمار و انجام دقيق آن(3
 پزشک درخواست ها طبق پيگيري انجام مشاوره  (4
 در صورت نياز و اعالم كد CPRانجام (5
 كمک به همراه جهت حفظ آرامش (6
 آموزش به همراه جهت مراقبت از بيمار و پيگيريهاي بعد از ترخيص (7
 استفاده از آرام بخش به دستور پزشک براي بيماران آژيته (8
 دادن شاركول ، سوربيتول جهت دفع سريعتر سم از بدن(9

 ئه تدابير پرستاري براساس نياز بيمارارا (10
 TCAبا  بخصوص  انجام مانيتورينگ بيماران مسموم (10
 فراهم كردن محيطي آرام ، تامين استراحت بيماران تحريک پذير(11
 توجه و اعالم آزمايشات آنزيمي ، اختالالت الکتروليتي و اسيدي و بازي به پزشک معالج  (12
 بيماران  I/Oكنترل (13
 تشخيص آريتمي هاي بوجود آمده به واسطه بعضي از داروها و اطالع به پزشک (14
 آماده كردن بيمار جهت انجام دياليز در صورت لزوم (15
 N.Pنوشتن گزارش پرستاري و ثبت موارد خاص خصوصا" بيماران  (16
 درخواست و تامين داروها و وسايل مورد نياز (17
 با نحوه استفاده از آن جهت بيماران بدحال نتيالتور و آشنايينآماده كردن و(18
 پيشگيري از بروز حوادث احتمالي (19
 اعالم موارد غيرعادي و عمدي به مسئول مربوطه براساس سياست مركز مربوطه (20
 شستشوي معده  (21
 مراقبت از بيمار ناشي از عوارض پوستي و مسمويتهاي داروئي(22

 (مهارت كار با رايانه الزامی ميباشد 7كسب ل رسمی ، پيمانی و قراردادی )جهت پرسن (مهارت كار با رايانه 23
 (رعايت خوانا نويسی در كليه ثبت ها و گزارشات پرستاری در پرونده های بيماران24
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    1/2/1393تاريخ بازنگری:              30/6/1391تاريخ ايجاد:           00 2كد فرم:       
 
 

 پرستاربخش كودكانشرح وظايف تخصصي 
 

 پرستاردر بخش كودكانپست سازمانی : 
  

:به ترتيب رياست بيمارستان ، مديريت پرستاری ، سرپرستار بخش ، مسئول شيفت ،پرستار بخش مراقبتهای ويژه سلسله مراتب سازمانی
 عمومی

 
 وظايف و مسئوليت ها :

 
با تاكيد بر رعايت منشور حقوق بيمار ، مبتني بر فرايند پرستاري و عالوه بر وظايف عمومي، وظايف تخصصي پرستار در بخش كودكان 

 استانداردهاي مراقبتي به شرح زير مي باشد: 
 برقراري ارتباط مناسب با كودك و خانواده براساس رشد و تکامل كودك (1
 دارد سالمت بررسي و ارزيابي وضعيت سالمت كودك و گزارش موارد غيرطبيعي و انحراف از معيارهاي استان (2
 بررسي و ارزيابي وضعيت رشد و تکامل و انجام تدابير متناسب با سن كودك  (3
تشخيص و ارزيابي كودكان در معرض خطر و اقدامات مراقبتي ويژه از نظر تغييرات عاليم حياتي، تغييرات سطح هوشياري ، ديسترس  (4

 تنفسي و ساير موارد 
 رد مراقبت از كودك با توجه به مراحل رشد و تکامل و مبتني بر موازين بهداشت فردي مشاوره و آموزش به خانواده، در مو (5
 برنامه ريزی و اجرای تدابير جهت ايجاد محيط  شاد و مناسب براي كودك براساس مراحل رشد و تکامل كودك (6
كودكان به منظور استمرار رشد و تکامل و  برقراري زمينه مناسب جهت بازي با تاكيد بر ضرورت وجود اتاق بازي در كليه بخش هاي (7

 كاهش اضطراب كودك 
برنامه ريزي و اجراي تدابير پرستاري به منظور حفاظت كودك از صدمات ناشي از حوادث و خطرات جسمي در زمان بستري از قبيل  (8

 آسپيراسيون، سقوط، سوختگي، مسموميت، برق گرفتگي و ساير موارد 
 ي و كيفي ( ، پيشگيري از كم آبي و يا دريافت اضافي مايعات در كودكاني كه مايع وريدي دريافت مي دارندكنترل جذب و دفع ) كم (9

 برقراري تعامل و حمايت روحي و رواني از كودك به منظور كاهش درد و اضطراب  (10
 مشاوره و آموزش به والدين جهت تغذيه با شير مادر (11
 با سن و تشخيص بيماري و آموزش آن به والدينهماهنگي جهت تغذيه كودك مناسب  (12
 بررسي و شناسايي موارد كودك آزاري و غفلت از مراقبت از كودك و گزارش به پزشك (13
 ارزيابي وضعيت سالمت و بهداشت دهان و دندان در كودك، آموزش به والدين و ارجاع كودك در صورت لزوم  (14
 انواده و اطالع به پزشك و در صورت نياز انجام مشاوره هاي ضروريارزيابي وضعيت سالمت رواني كودك و خ (15
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 ( و پيگيری امور صدور جواز دفن يا ارجاع پزشکی قانونی* CPRاعالم كد و شروع اقدامات احياء قلب و ريه ) (16
 تر پرستاریشركت و همکاری در انجام امور آموزشی بخش و فردی طبق برنامه ريزی انجام شده توسط سرپرستار و دف(17
 حمايت رواني از كودك و والدين در حد امکان جهت پيشگيري از محروميت هاي عاطفي  (18
 برگزاري شرايط و امکانات حضور و اقامت يکي از والدين در كنار كودك ) با توجه به امکانات( (19
 رعايت اصول و اعتقادات صحيح والدين در انجام مراقبت از كودك (20
 ه واكسيناسيون و رسم نمودار سالمتي كودككنترل برنام(21
 هماهنگي و همکاري با مسئوالن جهت كمك به تحصيل كودك در زمان بستري طوالني  (22
 هماهنگي ، همکاري و پيگيري در ارجاع كودك به مراكز حمايتي و توانبخشي در صورت نياز (23
 انثبت دقيق كليه اقدامات انجام شده براساس مقررات بيمارست (24
 (مهارت كار با رايانه الزامی ميباشد 7كسب )جهت پرسنل رسمی ، پيمانی و قراردادی  (مهارت كار با رايانه25
 (رعايت خوانا نويسی در كليه ثبت ها و گزارشات پرستاری در پرونده های بيماران26
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    1/2/1393      تاريخ بازنگری:        30/6/1391تاريخ ايجاد:           00 2كد فرم:       
 
 

 شرح وظايف تخصصي پرستار در بخش دياليز 
 

 پرستار در بخش دياليز پست سازمانی :  
 

: به ترتيب رياست بيمارستان ، مديريت پرستاری ، سرپرستار بخش ، مسئول شيفت ،پرستار بخش مراقبتهای ويژه سلسله مراتب سازمانی
 عمومی

 
 وظايف و مسئوليت ها :

 
يف عمومي ، وظايف تخصصي پرستار در بخش دياليز با تاكيد بر رعايت منشور حقوق بيمار، مبتنی بر فرآيند پرستاري و عالوه بر وظا

 استانداردهاي خدمات پرستاري به شرح زير مي باشد:
 پذيرش و ارزيابي مددجو قبل از دياليز(1
 جسمي مددجو جهت دياليز –بررسي و حمايت رواني (2
 و انجام تدابير الزم در صورت مثبت بودن آزمايشات فوق HIVو از نظر انواع هپاتيت، بررسي وضعيت مددج (3
 رعايت اصول جداسازي در صورت مثبت بودن آزمايشات فوق (4
 برنامه ريزي و اجراي واكسيناسيون براساس ضوابط مربوطه (5
 بررسي راههاي دست يابي به عروق و انتخاب بهترين راه ممکن(6
 عروق به روش استاندارد از طريق فيستول / كاتترهاي دو جداره / كورتکس و ساير روش ها  دستيابي به (7
 انجام مراقبت پرستاري از راه عروقي باز در مددجويان(8
)  رعايت اصول احتياطات همه جانبه استاندارد به منظور پيشگيري از ابتالء به بيماري هاي منتقله از راه خون در بيماران و كاركنان (9

 عينك يا ماسك محافظت صورت در زمان اتصال به و قطع بيمار از دستگاه (  استفاده از دستکش،
 انتخاب صافي مناسب براساس وضعيت مددجو (10
 انجام و بررسي آزمايشات قبل، حين و بعد از دياليز و تعيين شرايط دياليز مددجو (11
 وصل نمودن به مددجوآماده كردن دستگاه دياليز و وسايل مربوطه جهت  (12
 شستشو و آماده كردن ست و صافي دستگاه دياليز   ست كردن دستگاه به روش استاندارد، (13
 تنظيم دستگاه براساس نيازهاي خاص  اتصال بيمار به دستگاه دياليز با توجه به وزن خشك و راه هاي دستيابي به عروق،(14
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 ROنظم و مستمر دستگاه هاي دياليز و سيستم كنترل و نظارت بر كاليبراسيون م  هماهنگي، (15
 شركت و همکاری در انجام امور آموزشی بخش و فردی طبق برنامه ريزی انجام شده توسط سرپرستار و دفتر پرستاری(16
 ( و پيگيری امور صدور جواز دفن يا ارجاع پزشکی قانونی* CPRاعالم كد و شروع اقدامات احياء قلب و ريه ) (17
 نتايج آزمايشات قبل و بعد از همودياليز و گزارش موارد ضروري به پزشك بررسي (18
 ارائه تدابير الزم در مواقع اضطراري از قبيل: پارگي ست و صافي، لخته شدن صافي، قطع برق، خرابي دستگاه و ساير موارد(19
  دياليز از قبيل افت فشار خون، كرامپ عضالني، ارائه مراقبت هاي خاص حين دياليز جهت پيشگيري از عوارض، كنترل و درمان حين (20

 درد قفسه سينه و ساير موارد
 بررسي وضعيت مددجو از نظر ميزان نياز هپارين و تنظيم دستگاه جهت تزريق هپارين (21
 بررسي بيمار و ارائه مراقبت هاي خاص دارويي با توجه به ويژگي هاي دارو به منظور پيشگيري از عوارض (22
 سي بيمار از نظر عاليم كم خوني و اتخاذ تدابير الزم با نظر پزشكبرر (23
 تعيين و محاسبه ميزان كفايت دياليز در بيماران و اتخاذ تصميمات الزم با نظر پزشك (24
 جدا نمودن بيمار از دستگاه بعد از انجام دياليز و انجام مراقبت هاي الزم حين قطع و بعد از دياليز(25
 اه دياليز براساس استانداردهاشستشوي دستگ (26
 هماهنگي جهت انجام كشت هاي منظم از دستگاه دياليز (27
 تعيين نيازهاي آموزشي و مشاوره با مددجو و خانواده و ارائه آموزش هاي الزم (28
 بررسي و اتخاذ تصميمات الزم جهت دياليز در منزل در صورت امکان (29
 براساس مقررات بيمارستان ثبت دقيق كليه اقدامات انجام شده (30
 اجتماعي بيمار و ارجاع وي به واحدهاي ذيربط –بررسي وضعيت اقتصادي (31
 هماهنگي با تيم درمان در انجام فرآيندهاي تشخيصي، درماني و توانبخشي(32
 (اشدمهارت كار با رايانه الزامی ميب 7كسب )جهت پرسنل رسمی ، پيمانی و قراردادی  مهارت كار با رايانه(33
 (رعايت خوانا نويسی در كليه ثبت ها و گزارشات پرستاری در پرونده های بيماران34
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    1/2/1393تاريخ بازنگری:              30/6/1391تاريخ ايجاد:           00 2كد فرم:      
 
 

 شرح وظايف تخصصي پرستار در بخش سوختگي 
 

  پرستار در بخش سوختگيپست سازمانی :  
 

: به ترتيب رياست بيمارستان ، مديريت پرستاری ، سرپرستار بخش ، مسئول شيفت ،پرستار بخش مراقبتهای ويژه سلسله مراتب سازمانی
 عمومی

 
 وظايف و مسئوليت ها :

 
يند پرستاري و عالوه بر وظايف عمومي ، وظايف تخصصي پرستار در بخش سوختگی با تاكيد بر رعايت منشور حقوق بيمار ، مبتنی بر فرآ

 استانداردهاي خدمات پرستاري به شرح زير مي باشد:
بررسي وضعيت بيمار از نظر سوختگي از قبيل نوع سوختگي، نوع ماده سوزاننده، محل سوختگي، سطح، عمق، شدت سوختگي و تعيين  (1

 درجه سوختگی
ري، تنفسي، ادم، وجود بيماريهاي ديگر نظير ديابت، اختالل هوشيا  ارزيابي وضعيت بيمار از نظر جسمي و رواني از قبيل وضعيت قلبي،(2

 در عملکرد كليه، عمدي بودن يا غير عمدي بودن سوختگي ) در صورت نياز اطالع به مراجع ذی صالح ( و ساير موارد
 مناطق باز بدن و ساير مواردپيشگيري از هيپوترمي با كنترل عاليم حياتي، درجه حرارت محيط، استفاده از وسايل گرم كننده، پوشاندن  (3
 ارزيابي بيمار از نظر وجود سوختگي استنشاقي و ثبت تعداد عمق و راحتي تنفس(4
 ارزيابي عملکرد سيستم تنفسي و در صورت نياز همکاري و هماهنگي با تيم درمان در انجام اينتوباسيون و تراكئوستومي (5
 -( به منظور حفظ و برقراري تعادل مايعات و الکتروليت ها I&Oو كيفي جذب و دفع ) كنترل دقيق كمي  ارزيابي وضعيت سيستم ادراري، (6

 توزين بيمار 
 واندازه گيری و ارائه مراقبت هاي الزم Arterial W.Pو  CVPهمکاري و هماهنگي در تعبيه  (7
 الکتروليت ها و اسيد و باز همکاري و هماهنگي در جهت انجام آزمايشات دوره اي به منظور مانيتورينگ وضعيت تعادل (8
 اجراي صحيح مايع درماني تجويز شده براساس استانداردهاي موجود(9

 ارزيابي سيستم عروقي و اقدام به دسترسي بهترين راه وريدي به منظور مايع درمانی (10
 هماهنگي و همکاري در اجراي اسکارتومي و فاشياتومي و ارائه مراقبت هاي بعد از آن(11
پيشگيری   و ايسکمي عصب، عضله و درد در اين نواحي بهمنظور تشخيص و  سوزش  بي وضعيت خون رساني موضعي، بي حسي،ارزيا(12
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 از سندرم كمپارتمان درسوختگي دايره وار 
 ( به منظور استفاده از روش هاي تسکين درد Pain Scaleتعيين ميزان درد به وسيله ابزار اندازه گيري درد )  (13
 ( و پيگيری امور صدور جواز دفن يا ارجاع پزشکی قانونی* CPRم كد و شروع اقدامات احياء قلب و ريه ) اعال ( 14
 شركت و همکاری در انجام امور آموزشی بخش و فردی طبق برنامه ريزی انجام شده توسط سرپرستار و دفتر پرستاری )15
 سکين درد ارزيابي وضعيت درد بيمار و ارائه تدابير پرستاري جهت ت )16
 پيشيگري از بروز عفونت با رعايت استانداردهاي كنترل عفونت و رعايت دستورالعمل ايزوالسيون  )17
 ارزيابي عاليم باليني عفونت و اعالم نتايج كشت و ارائه گزارش به پزشك)18
 ارزيابي وضعيت زخم و انجام پانسمان بر اساس استانداردها )19
 وست و در صورت نياز هماهنگي با تيم درمان جهت دبريدمان پوستبرداشتن اليه هاي مرده پ )20
 نمونه برداري از زخم و ترشحات  )21
 توانبخشي و پيشگيري از عوارض   همکاري و هماهنگي با تيم درمان در كليه امور به منظور مراقبت هاي درماني، )22
 ويز شده ارزيابي وضعيت تغذيه اي بيمار با استفاده از رژيم غذايي تج)23
 با نظر پزشك TPNو  NGTانجام مراقبت هاي تغذيه اي با استفاده از  )24
 ارزيابي وضعيت سيستم گوارشي از نظر ترشحات معده، وجود خون در مدفوع، درد، اتساع شکم و ساير موارد و ثبت آنها )25
 از خود و ارائه مشاوره در صورت لزومرواني بيمار از نظر اختالل در تصوير ذهني و مفهوم  –ارزيابي وضعيت روحي )26
 تعيين نيازهاي آموزشي اختصاصي به خانواده و بيمار جهت مراقبت از خود و مراقبت در منزل)27
همکاري با تيم بازتواني به منظور كمك به بيمار جهت قبول موقعيت فعلي، ايجاد اعتماد به نفس، عدم وابستگي به ديگران، بازگشت به  )28

 ده و جامعهمحيط خانوا
و دارويي مناسب،  آموزش به خانواده و بيمار جهت مراقبت از خود ) فيزيوتراپي، تعويض پانسمان، شروع فعاليت، رعايت رژيم غذايي  )29

 پيگيري درمان هاي ترميمي در صورت لزوم و ساير موارد (  بازگشت به زندگي طبيعي،
 خاص در منزل پيگيري درمان هاي ترميمي و ارائه مراقبت هاي )30
 ثبت دقيق كليه اقدامات انجام شده براساس مقررات بيمارستان )31
 (مهارت كار با رايانه الزامی ميباشد 7كسب )جهت پرسنل رسمی ، پيمانی و قراردادی  (مهارت كار با رايانه32
 (رعايت خوانا نويسی در كليه ثبت ها و گزارشات پرستاری در پرونده های بيماران33
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    1/2/1393تاريخ بازنگری:              30/6/1391تاريخ ايجاد:           00 2كد فرم:    
 

 شرح وظايف كاردان  و كارشناس اتاق عمل
 

 : كاردان  و كارشناس اتاق عمل پست سازمانی
 

 ،كارشناس اتاق عمل ،كاردان اتاق عمل:به ترتيب رياست بيمارستان ،مديريت پرستاری ،سرپرستار بخش ،مسئول شيفتسلسله مراتب سازمانی
 

 وظايف و مسئوليت ها :
 

دهاي مراقبتي بشرح ذيل وظايف كاردان و كارشناس اتاق عمل با تکيه بر رعايت منشور حقوق مددجو و مبتني بر فرآيند پرستاري و استاندار
 مي باشد :

 دريافت دستور و برنامه كار از سرپرست مربوطه(1
سالم بودن و كاراي دستگاهها و تجهيزات مورد نياز جهت عمل جراحي قبل از شروع عمل ) شامل : ساكشن ، دستگاه اطمينان يافتن از (2

 الکتروكوتر ، چراغ سيالتيک و ... ( و گزارش هر گونه نقص يا خرابي به مسئول مافوق
 كمبودها و نقايص به مسئول مافوق اطالع از وجود لوازم و امکانات مورد نياز اعمال جراحي و گزارش موارد ناكافي  و(3
 آشنائي با روشهاي استريليزاسيون و ضدعفوني و بکارگيري آنها(4
 كنترل اطاق عمل از نظر نور كافي ، سيستم برق رساني ، درجه حرارت ، رطوبت ، پاكيزگي ، ايمني و ...(5
 احيآماده نمودن اطاق عمل با لوازم و وسايل جراحي الزم بر طبق ليست عمل جر(6
كنترل پرونده بيمار قبل از جراحي براي اطمينان از كامل بودن مدارک پزشکي مورد نياز ) مانند اجازه عمل و آمادگيهاي عمل ، داروهاي (7

 قبل از عمل ، عدم داشتن وسايل مصنوعي و زيور آالت و ... (
 كنترل و اطمينان از استريل بودن لوازم و بسته هاي وسايل (8
 يار قبل از عمل :ايفاي نقش س(9

و  برقراري ارتباط و ارائه آموزش الزم به مددجو ، كنترل بيمار از نظر آمادگي جسمي و رواني جهت عمل جراحي ، كنترل نام بيمار با پرونده
وارد نگردد ليست عمل و دستبند مشخصات ، هدايت بيمار به تخت عمل ، قراردادن بيمار بر روي تخت به نحوي كه هيچگونه صدمه اي به وي 

 و پوشش و حريم بيمار حفظ شود ...
 تنظيم تخت جراحي و چراغها برحسب نوع و ناحيه عمل (1
 قراردادن كليه دستگاهها و تجهيزات در اطراف تخت جراحي برطبق قابليت دسترسي و نياز (2

 ايفاي نقش سيار حين عمل :(10
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مار ، كمک به پرستار اسکراب و جراحان در پوشيدن گان و دستکش و ... ، حضور در تمام طول عمل و اشراف بر محيط و اتفاقات و وضعيت بي(1
باز نمودن پوشش هاي اوليه بسته هاي استريل و نخها و ساير وسايل و دراختيار گذاردن آنها ، پرب منطقه عمل ) با توجه به همگن بودن 

همراه تيم جراحي و جمع گروه جراحي و آماده نمودن آنها ، توجه و جنسيت ( ، شمارش و ثبت نخ ، گاز ، لنگ گاز ، درن و ... قبل از اتمام ب
تشخيص تغيير در وضعيت بيمار ، گزارش به تيم و تامين نياز وضعيت جديد درجهت اصالح تغيير بوجود آمده ، نگهداري و جمع آوري نمونه بر 

آزمايشگاه برطبق دستورالعمل و دريافت رسيد ، ثبت و طبق سياست بيمارستان وثبت مشخصات بر روي ظرف حاوي نمونه و فرستادن آن به 
 كنترل زمانهاي درخواست شده گروه جراحي مانند زمان تورنيکت

 ايفاي نقش سيار پس از پايان عمل : (11
نمودن  كمک در پانسمان محل جراحي ، برداشتن پوششها با رعايت موازين شرعي و آماده نمودن بيمار جهت انتقال به ريکاوري ، تکميل(1

كليه گزارشات و موارد ثبتي كه از ابتداي عمل ثبت گرديده بود ، خارج نمودن وسايل مربوط به عمل جراحي قبلي و آماده نمودن اتاق جهت 
 عمل بعدي

 ايفاي نقش دست شسته ) اسکراب ( در حين عمل :(12
ها با پوشش استريل و قرار دادن وسايل و لوازم به شکل برطبق دستورالعمل ، پوشيدن گان و دستکش استريل ، پوشاندن ميزدست شستن  (1

يچي ، پنس ، استريل بر روي آنها ) شامل وسايل جراحي ، نخ ، درنها ، گاز و ... ( ، شمارش و كنترل كليه وسايل و لوازم مصرف شده ) گاز، لنگاز ، ق
سيار ، كنترل لوازم جراحي درون ست هاي جراحي قبل از عمل بر  سوزن، نخ ، درنها و ... ( در شروع و در طول عمل و پايان عمل بهمراه فرد

طبق شناسنامه هر ست جراحي ، كمک در شستن نهايي پوست بيمار ) درپ ( و پوشاندن بيمار با پوششهاي استريل ، نظارت بر رعايت نکات 
 منظور پيشگيري از سوختگياستريل توسط تيم جراحي در طول عمل ، اطالع به تيم جراحي در صورت خيس بودن شانها ب

 ايفاي نقش دست شسته در پايان عمل :(13
كمک به پانسمان محل عمل ، برداشتن پوششهاي استريل با رعايت موازين شرعي و حريم بيمار وآماده نمودن بيمار جهت انتقال به ريکاوري ، 

اوري ، تکميل نمودن كليه گزارشات و موارد ثبتي كه از ابتداي گزارش و ثبت كليه اقدامات انجام شده و وسايل متصله به بيمار به مسئول ريک
 عمل ثبت گرديده ، جمع آوري و شستشوي وسايل مورد استفاده و انتقال آنها به مراكز استريليزاسيون برحسب سياست بيمارستان

 (همکاري در اجراي برنامه هاي آموزشي پژوهشي بيمارستان و بخش14 
 زين شرع و استانداردها(مراقبت از جسد طبق موا15
 (شركت در آموزشهاي ضمن خدمت ، بازآموزي و ...16
 (همکاري در انجام عمليات احياء در مواقع ضروري17
 طبق سياستهاي جاري بيمارستان ( washing )(مشاركت در برنامه شستشوي اتاق عمل 18
 انجام شده توسط سرپرستار و دفتر پرستاری(شركت و همکاری در انجام امور آموزشی بخش و فردی طبق برنامه ريزی 19
 (مهارت كار با رايانه الزامی ميباشد 7كسب )جهت پرسنل رسمی ، پيمانی و قراردادی  (مهارت كار با رايانه20
 (رعايت خوانا نويسی در كليه ثبت ها و گزارشات پرستاری در پرونده های بيماران21
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    1/2/1393تاريخ بازنگری:              30/6/1391 تاريخ ايجاد:          00 2كد فرم:       
 
 

 شرح وظايف كاردان و كارشناس هوشبري
 

 هوشبري: كاردان  و كارشناس  پست سازمانی
 

 هوشبري: :به ترتيب رياست بيمارستان ، مديريت پرستاری ، سرپرستار بخش ، مسئول شيفت ،كاردان سلسله مراتب سازمانی
 

 وظايف و مسئوليت ها :
 

 وظايف كاردان و كارشناس هوشبری با تکيه بر رعايت منشور حقوق مددجو و مبتني بر فرآيند پرستاري و استانداردهاي مراقبتي بشرح ذيل 
 مي باشد :

 دريافت دستور و برنامه تقسيم كار از سرپرستار اطاق عمل (1
شروع هر شيفت كاري ) شامل دستگاههاي بيهوشي ، اطمينان يافتن از سالم بودن و كارآيي دستگاهها و تجهيزات بيهوشي قبل از  (2

 ساكشن ، مانيتور ، پالس اكسي متر و ... (  و گزارش هرگونه نقص يا خرابي به سرپرستار
 اطالع از وجود داروهاي مورد نياز و امکانات بيهوشي موجود و گزارش موارد ناكافي و يا كمبودها (3
 كاربرد آن و رعايت آن در تمام مراحل عمل آشنايي با روشهاي استريليزاسيون و ضدعفوني و (4
 آماده نمودن كليه دستگاهها و لوازم مورد نياز بيهوشي بر طبق ليست عمل جراحي (5
كنترل پرونده بيمار قبل از جراحي براي اطمينان از كامل بودن مدارک پزشکي مورد نياز ) مانند اجازه عمل ، آزمايشات ضروري ، نوار  (6

 بودن خون و... (قلب ، مشاوره ، آماده 
 اقدامات و تدابير قبل از بيهوشي بيمار : (7

كنترل آمادگي قبل از عمل / كنترل نام بيمار با پرونده و ليست عمل و دستبند مشخصات / هدايت بيمار به تخت عمل / همراهي  -
وارد غيرطبيعي / برقراری راه وريدی بيمار از ابتدا تا انتهاي عمل / دادن توضيحات در مورد بيهوشي / كنترل عالئم حياتي و گزارش م

/ ثابت نمودن سر بيمار / در اختيار گذاردن داروها و لوازم مورد نياز بيهوشي به پزشک / كنترل گازهاي بيهوشي جهت پرهيز از 
 استفاده آنها بجاي يکديگر /

 اجراي دستورات و همکاري با پزشک  -
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مانيتوينگ يا كنترل سطح بيهوشي / كنترل راه هوايي بيمار / كنترل جذب و  –حياتي اقدامات و تدابير حين بيهوشي بيمار كنترل عالئم   (8
دفع / حفاظت اندامها / حفاظت از بيمار در جهت جلوگيري از آسيب هاي جسمي / مکتوب شدن دستورات شفاهي / حفظ پوشش و 

 رعايت حريم بيمار طبق موازين شرعي  / ثبت دقيق كليه موارد در فرم مربوطه
 دامات و تدابير بعد از بيهوشي بيمار :اق (9

كمک و همکاري با پزشک در به هوش آوردن بيمار / كنترل عالئم حياتي و گزارش موارد غيرطبيعي / كنترل بيمار از نظر بازگشت عکس 
كمک در انتقال بيمار از العمل ها و رفلکس ها و ورود به مرحله هوشياري / محافظت از سر و اندام تنفسي فوقاني درحين انتقال بيمار / 

 تخت عمل به برانکارد / كمک به حفظ پوزيشن و پوشش بيمار در انتقال به ريکاوري 
انتقال بيمار به ريکاوري و گزارش مکتوب آخرين وضعيت بيمار ) عالئم حياتي ، روش بيهوشي ، داروها ، سطح هوشياري ، رفلکس ها ،  (10

 ون ، مشکالت و عوارض قبل و حين بيهوشي و ... ( به مسئول ريکاوري رنگ پوست ، خونريزي ، مايعات دريافتي و خ
 شستشو و ضدعفوني و آماده نمودن كليه وسايل مربوط به بيهوشي جهت استفاده مجدد (11
 همکاري در اجراي برنامه هاي آموزشي و پژوهشي بيمارستان و بخش تحت نظر مسئول مربوطه (12
 زآموزي و ... (شركت در برنامه هاي آموزشي ضمن خدمت ) با (13
 تحويل فرم هاي تکميل شده گزارشات و دارو و موارد كتبي الزم در مراحل قبل و حين و بعد از بيهوشي به مسئول ريکاوري (14
 و حضور در تيم احيا اداخل بيمارستانی در صورت درج در برنامه كد همکاري در انجام اقدامات اوليه احياء تا رسيدن تيم احياء (15
 طبق سياستهاي جاري بيمارستان ( washing )شستشو اتاق عمل  (16
 (شركت و همکاری در انجام امور آموزشی بخش و فردی طبق برنامه ريزی انجام شده توسط سرپرستار و دفتر پرستاری17
 (مهارت كار با رايانه الزامی ميباشد 7كسب )جهت پرسنل رسمی ، پيمانی و قراردادی  (مهارت كار با رايانه18
 ا نويسی در كليه ثبت ها و گزارشات پرستاری در پرونده های بيماران(رعايت خوان19
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    1/2/1393تاريخ بازنگری:              30/6/1391تاريخ ايجاد:           00 2كد فرم:       
 
 
 شرح وظايف تخصصي بهيار   

 
 بهيار :  پست سازمانی

 
 تان ، مديريت پرستاری ، سرپرستار بخش ، مسئول شيفت ،پرستار ،بهيار  :به ترتيب رياست بيمارسسلسله مراتب سازمانی:

 
بهيار فعاليتهاي زير را در امر مراقبت مددجويان / بيماران تحت نظارت مسئول شيفت ) سرپرست مربوطه ( و با تکيه بر رعايت 

 :دهد  نجام ميامنشور حقوق مددجو و مبتني بر فرآيند پرستاري و استانداردهاي مراقبتي 
 
 كسب دستور و برنامه كار از مسئول شيفت (1
كمک در امر پذيرش ، ترخيص و يا انتقال مددجويان به / از مراكز بهداشتي درماني تحت نظارت مسئول شيفت / مراقبت از  (2

 بين شهري بيمار و انتقال بيمار از بخش به بخش ، از اتاق عمل يا اورژانس به بخش و از بيمارستان به بيمارستان و انتقال
 تامين نيازهاي بهداشتي اوليه مددجو شامل : تامين بهداشت پوست و مو / تامين بهداشت دهان و دندان و غيره ... (3
كمک در تامين نيازهاي تغذيه اي مددجو شامل : كمک در دادن غذا به بيمارانيکه نمي توانند به تنهايي غذا بخورند ، تغذيه به  (4

 وسيله لوله معده
اي فعلي مددجو : ) استفاده از لگن و لوله در بيمارانی كه بي حركت هستند ، انما براساس دستور پزشک و نظارت تامين نيازه (5

 سرپرست مربوطه / تعويض بگ كلستومي (
 كمک درحفظ درجه حرارت طبيعي بدن ) استفاده از كيف آب گرم ، يخ ، پاشويه و غيره ( (6
 ( و برانکارد بدون بيمار –آماده سازي تخت ها ) با بيمار  (7
 كمک به بيمار در خروج از تخت و راه رفتن  (8
 كنترل عاليم حياتي ، جذب و دفع مايعات و ثبت در پرونده (9

 گرفتن نمونه هاي آزمايشگاهي شامل : مدفوع ادرار ، خلط (10
 حضور در هنگام تحويل بخش با حضور پرسنل شيفت و گزارش اقدامات انجام شده (11
 ز جسد طبق موازين شرعيانجام امور مربوط به مراقبت ا (12
برقراري ارتباط موثر و مداوم با مددجويان و پاسخ به آنها و مالحظه كليه تغييرات حال مددجويان و گزارش به سرپرست  (13

 مربوطه و ارائه آموزش هاي الزم به مددجو و همکار زيرگروه
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 اساس اصول گزارش نويسيگزارش و ثبت مراقبت هاي انجام شده از بيماران در پرونده باليني بيماران بر (14
 انجام آمادگي هاي قبل و پس از عمل جراحي براساس استانداردهاي موجود : (15

) كنترل شيو ناحيه عمل ، تميز بودن ناحيه عمل ،  كنترل نداشتن انگشتر ، زيورآالت ، دندان مصنوعي و ساير پروتزهاي فلزي ، 
 آمادگيهاي روده اي و پوشاندن گان (

 مددجو جهت ترخيص و انتقالپذيرش آماده سازي  (16
آماده كردن بيمار در موارد لزوم جهت انجام معاينات پزشکي با رعايت منشور حقوق بيمار شامل ) برقراري ارتباط / دادن  (17

وضعيت مناسب به بيمار / برداشتن پوشش از محل معاينه و در معرض قرار دادن آن / حفظ محيط مناسب جهت معاينه / در 
 وسايل معاينه (دسترس قراردادن 

 آماده كردن وسايل جهت استريليزاسيون (18
، كشيدن بخيه ، تزريقات ) عضالني ، زيرپوستي ، داخل پوستي ،  EKGانجام پروسيجرهايي مانند تعويض پانسمان ، انجام  (19

 واكسيناسيون ( كمپرس ها تحت نظارت مسئول مربوطه 
 چوب زير بغل و پروتزها (كمک در امر توانبخشي مددجو ) مانند كمک در بکار بردن  (20
 پيشگيري از بروز حوادث احتمالي در رابطه با حفظ امنيت بيمار (21
 / داخل و خارج بيمارستانی شركت در كالس هاي ضمن خدمت / بازآموزي مصوب (22
 انجام ساير امور محوله حرفه اي طبق دستور مسئول شيفت  (23
 (مهارت كار با رايانه الزامی ميباشد 7كسب ادی )جهت پرسنل رسمی ، پيمانی و قرارد (مهارت كار با رايانه24
 (رعايت خوانا نويسی در كليه ثبت ها و گزارشات پرستاری در پرونده های بيماران25
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    1/2/1393تاريخ بازنگری:              30/6/1391تاريخ ايجاد:           00 2كد فرم:       
      

 
 شرح وظايف كمك پرستار   

 
 كمك پرستار پست سازمانی :  

 
 : به ترتيب رياست بيمارستان ، مديريت پرستاری ، سرپرستار بخش ، مسئول شيفت ،پرستار بخش، بهيار ،كمك پرستار سلسله مراتب سازمانی

 
ايت منشور حقوق مددجو و كمک پرستار فعاليت هاي مشروحه زير را در امر مراقبت اوليه از بيمار به صورت خدمات غيرحرفه اي با تکيه بر رع

 مبتني بر فرآيند پرستاري و استانداردهاي مراقبتي ، تحت نظارت مسئول شيفت انجام مي دهد :
 كسب دستور و برنامه كار از سرپرست مربوطه(1
 تامين نيازهاي بهداشتي اوليه مددجو برحسب صالحديد سرپرست مربوطه شامل :(2

 –تعويض البسه  –كوتاه كردن ناخن ها  –امور نظافتي مانند شستن دست و صورت  –ن شويه دها –حمام دادن يا كمک در حمام كردن 
 شيو  –تغيير وضعيت  –ماساژ  –مرتب كردن مددجو 

 كمک در خوردن غذا به مددجوياني كه قادر به اين كار نيستند (3
 با رعايت اصول بهداشتي دادن لگن و لوله به مددجويان بنا به نياز مددجو و شست و شوي ضدعفوني آنها(4
 كمک به مددجو در حركت و نقل و انتقاالت ) راه رفتن ، انتقال به برانکارد و صندلي چرخدار ((5
آماده كردن وسايل الزم جهت انجام امور مراقبتي توسط پرستار ) مانند وسايل پانسمان و ... ( جمع آوري آنها پس از اتمام كار / شست و (6

 رت لزوم انتقال بر حسب سياست بيمارستان به مركز استريليزاسيونشوي وسايل و در صو
 آماده كردن تخت ها ) با يا بدون بيمار ( و برانکارد(7
 شمارش ملحفه و البسه قبل از تحويل به رختشويخانه و هنگام تحويل گرفتن آنها(8
 آماده كردن بيمار براي معاينه پزشک شامل :(9

مناسب به بيمار / حفظ محيط مناسب براي معاينه / برداشتن پوشش و در معرض قراردادن عضو مورد  برقراري ارتباط / دادن وضعيت
 معاينه / در دسترس قرار دادن وسايل مورد نياز جهت معاينه يا رعايت موازين شرعي و اصول طرح انطباق امور پزشکي به شرع

 ت بيمار ، ميز بيمار ، مانيتورها ، وسايل كمک تنفسي (پاكيزه نگهداشتن كليه وسايل و تجهيزات پزشکي موجود ) تخ(10
 مراقبت در حفظ و نظم و نظافت بخش و پاكيزگي كليه لوازم بخش(11
 تحويل وسايل بخش طبق روتين در هر شيفت(12
 گ هاي ادراري ، درنهاي مختلف ، شيشه هاي ساكشن و نظافت و ضدعفوني آنبخالي كردن (13
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 يماران طبق دستور و روتين بخشمشاركت و انجام انما ب(14
 انجام مراقبت از جسد طبق موازين شرعي(15
 پيشگيري از بروز حوادث احتمالي در رابطه با حفظ امنيت بيمار(16
 كمک در امر توانبخشي مددجو ) كمک در بکار بردن چوب زيربغل و ... ((17
 حفظ و نگهداري وسايل و اموال شخصي بيمار طبق سياستهاي مركز(18
 انجام امور محوله طبق نظر سرپرست مربوطه(19
 جمع آوري نمونه خون ، ادرار ، مدفوع(20
 (شركت در كالس هاي ضمن خدمت / بازآموزي مصوب / داخل و خارج بيمارستانی21
 (انجام ساير امور محوله حرفه اي طبق دستور مسئول شيفت 22
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    1/2/1393تاريخ بازنگری:              30/6/1391ايجاد:    تاريخ        00 2كد فرم:       
 
 

 شرح وظايف منشي دفتر پرستاري  
 

 منشي  پست سازمانی :  
 

 : به ترتيب رياست بيمارستان ، مديريت پرستاری ،سوپروايزر ، منشي دفتر پرستاري  سلسله مراتب سازمانی
 

 وظايف ومسئوليتها:
 
 بندی ، بايگانی ، تجزيه و تحليل مکاتبات رسيده به منظور جمع آوری و پاسخگويی مناسب به مکاتبات  (بررسی ، جمع آوری، طبقه1

 (همکاری و مشاركت در تنظيم برنامه های ماهيانه كاركنان پرستاری و مامائی و نظارت بر حسن اجرای برنامه های مذكور2

 ی مربوط (پاسخگويی به تماسهای تلفنی و هماهنگی و اطالع رسانی ها3

 (همکاری و هماهنگی در ارزيابی و ارزشيابی خدمات پرستاری در كشور مطابق با دستوراالعملها4

 (همکاری در اجرا و ارائه طرحهای پژوهشی پرستاری5

 (ارائه پيشنهاد روشهای موثر در جهت بهبود روشها و تقليل هزينه های در خدمات پرستاری6

 كنان زير مجموعه(همکاری با مدير در ارزشيابی كار7

(مشاركت و هماهنگی در تعيين ضوابط نحوه توزيع نيروی انسانی و مديريت نيروی انسانی ) نقل و انتقال ، جديداالستخدام ، نيروهای 8
 طرحی ، قراردادی، رسمی ،پيمانی و....... (

نظارت بر نحوه اجرای فرايند های كليدی (مشاركت در طراحی سيستم مديريت نظارت و بازديد مستمر از بخشها به منظور كنترل و 9
 پرستاری و مامائی 

 (انجام امور تايپ و ارسال نامه ها ئ تحويل نامه ها10
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(اطالع رسانی و جمع آور ی نامه ها و مکاتبات در كارتابل مسئول پرستاری و هماهنگی های الزم جهت پاسخگويی از ساير واحدها در 11
 صورت لزوم

 ستهای كاركرد كاركنان ، نظام نوين ، لباس كاركنان ، و ساير پرداختهای مشمول در طی سال (هماهنگی و تهيه لي12

 (همکاری در جهت هماهنگی برنامه های آموزش و درمان 13

 (تعيين ، پيشنهاد بودجه ، وسايل مورد نياز و اولويت بندی آن و پيگيری تهيه 14

 (مشاركت با دفتر پرستاری 15  

 و كالس های آموزشی مرتبط داخل و خارج بيمارستانی و كميته ها بر حسب مورد(شركت در جلسات 16

 (انجام كليه امور مربوط به هماهنگی بامدير / رئيس  بيمارستان17
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