
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: هتخصصیي ارتَپذی ضزح هظبیف 

اًجبم هطبٍرُ ارتَپذی ثیوبراى ثِ دستَر پشضکبى هعبلج 

ثیوبر ٍارائِ پیطٌْبد ثزای پشضکبى هعبلج ٍ تصوین 

  گیزی در هَرد اعوبل جزاحی ثیوبر 

: حی رسیذًت ّبی جزاضزح ٍظبیف 

ٍیشیت ثیوبراى در ثخطْب ٍ ٍاٍرصاًس در صَرت ًیبس 

تعجیِ کزدى کبتیتز ّبی ٍریذی هزکشی ،اًجبم جزاحی 

ّبی کَچک ثز رٍی ثیوبراى در ثخطْب در صَرت 

لشٍم ، گزفتي پذیزش اًجبم هطبٍرُ ٍ پذیزش اًجبم 

... رٍضْبی تطخیصی درهبًی اس سبیز هزاکش درهبًی ٍ

: اًتزى ّب 

ثیوبراى ثِ ّوزاُ رسیذًتْب ، ًَضتي اًجبم ٍیشیت 

خالصِ پزًٍذُ جْت ثیوبراى تزخیصی ، گزفتي ضزح 

حبل ثزای ثیوبراى ثستزی ، گزفتي ًوًَِ آسهبیص 

 ثزای ثععی اس ثیوبراى ، کوک در اعوبلضزیبًی 

  جزاحی کَچک

کَچک هبًٌذ اسکبرتَهی ٍ گذاضتي کبتیتز جزاحی 

... ٍّبی ٍریذی ثِ رسیذًتْب 

:   پزستبراى

پزستبراى آقب رٍپَش سفیذ ،ضلَار سزهِ ای ،کفص 

 سفیذ ،سزهِ ای یب هطکی 

پزستبر خبًن رٍپَش ،ضلَار ، هقٌعِ سزهِ ای ٍ کفص هطکی 

 یب سزهِ ای 

داًطجَیبى پزستبری آقب رٍپَش سفیذ ٍضلَار هطکی 

 یب سزهِ ای 

پَش سفیذ ٍ هقٌعِ ٍداًطجَیبى پزستبری خبًن ر

 هطکی ٍضلَار هطکی 

: ٍظبیف پزستبراى ضزح 

ٍیشیت ثب پشضک ، پیگیزی آسهبیطبت ٍ هطبٍرُ ّبی 

درخَاستی ، سزم درهبًی ، دارٍدرهبًی ،کٌتزل عالئن 

 حیبتی ،تعَیط پبًسوبى ، اًجبم هزاقجتْبی قجل ٍ ثعذ 

 اس اعوبل جزاحی ،تشریق هسکي ،ثزرسی ٍظعیت

: پَضص پشضکبى ثب ضزح ٍظبیف آًْب 
 

  هطکی یب رًگیرٍپَش سفیذ ثب ضلَار :آقبیبى 

ضلَار ٍ هقٌعِ هطکی   رٍپَش سفیذ ،: خبًوْب 

جزاحبى ثیوبرستبى هسئَل درهبى : ضزح ٍظبیف  

. ثیوبراى خَد هی ثبضٌذ 

اًجبم هطبٍرُ  :هتخصصیي عفًَی  ٍظبیف ضزح 

تصوین عفًَی ثیوبراى  ثِ دستَر پشضکبى هعبلج ٍ

گیزی در هَرد ٍظعیت سخن ٍ آًتی ثیَتیک ّبی هَرد 

عولکزد کلیِ ثیوبر   ٍسى ٍ ،سخن ًیبس ثز اسبس ٍظعیت 

: هتخصصیي داخلی ضزح ٍظبیف 

هطبٍرُ داخلی ثیوبراى ٍ تصوین گیزی در هعبیٌِ ٍاًجبم 

ًی ثز اسبس عولکزد قلت ٍ هَرد دارٍ درهبًی سزم درهب

ریِ ٍ کلیِ ثیوبراى ،ثزرسی ٍظعیت تٌفسی ثیوبراى  

 



 

: ثْیبراى  

رٍپَش ،ضلَار ٍ کفص سفیذ  : آقبیبى 

هقٌعِ ٍ کفص سفیذ   هبًتَ ،ضلَار ،: ًوْب خب

اًجبم تعَیط پبًسوبى تحت ًظبرت : ضزح ٍظبیف 

.. ٍپزستبراى ٍ ّوکبری در اًجبم هزاقجتْبی پزستبری 

رٍپَش ٍ ضلَار کزهی : پَضص کوک ثْیبراى هزد

پَضص کوک ثْیبراى خبًن ، هبًتَ ٍ ضلَار کزهی ٍ 

هقٌعِ ٍ کفص سفیذ یب کزهی  

هلحفِ ٍ  تعَیط لجبس ،: ثْیبراى  ضزح ٍظبیف کوک

پتَ ثیوبراى ، کوک در تغذیِ ثیوبراًی کِ دچبر سَختگی 

کوک پیز ٍ ًبتَاى ،  ثیوبراى ثستزیدر دست ّستٌذ ٍ 

در رعبیت ثْذاضت فزدی ثیوبراى اًجبم تغییز ٍظعیت 

ثیوبراى ، ثبال ًگْذاضتي اًذاهْبی سَختِ ، کوک در 

ٍ کوک ثِ  تعَیط پبًسوبى ٍ ضستطَی ثیوبراى

 .....پزستبراى در اًجبم هزاقجت اس ثیوبراى ٍ

پوشش مصوب 

پرسنل 

 و شرح وظایف آنها

ٍخبًَادُ در جْت افشایص سطح ثیوبر  آهَسش ثیوبر

سالهت ثیوبراى تالش جْت ثزطزف کزدى هطکالت 

ثیوبر 

اًجبم هزاقجتْبی  :ضزح ٍظبیف داًطجَیبى پزستبری 

پزستبری اس ثیوبراى تحت ًظبرت پزستبراى ثخص ٍ هزثی 

حیبتی ، ّوکبری در آهَسش  ، کٌتزل عالئنهزثَطِ 

 ثیوبراى ٍ خبًَادُ آًْب ضزکت در کٌفزاًسْبی ثیوبرستبى

، تْیِ هطبلت آهَسضی ثزای جْت آهَسش ٍ تالش در

... ثیوبراى ٍ

رٍپَش سفیذ ٍ ضلَار هطکی یب رًگی  : فیشیَتزاح ّب 

اًجبم حزکبت ٍرسضی ٍفیشیَتزاپی : ضزح ٍظبیف 

هبراى در جْت اًجبم اًذاهْبی سَختِ ثیوبراى ،آهَسش ثی

حزکبت ٍرسضی در هحذٍدُ حزکتی هفبصل ٍ حزکت 

 درهبًی در جْت پیطگیزی اس عَارض ثی حزکتی  ،

دى ٍ راًجبم فیشیَتزاپی تٌفسی ثیوبراى ، کوک در راُ ة

ثِ حزکت درآٍردى ثیوبراى ثعذ اس یک دٍرُ ثی حزکتی 

ٍ..... 

صميمی -ر:كننده تهيه
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