
شرح وظایف پرستار بخش اورژانس :

تریاژ

. ارزیابی سریع اولیھ از نظر شرایط تھدیدکننده حیات در مددجویان با وضعیت بحرانی با آسیب دیده١
. ارزیابی سیستماتیک وسریع(ثانویھ)بیماران از سر تا پا برای شناسایی کلیھ آسیبھای احتمالی٢
بھ مشکل اساسی بیمار. ثبت موارد ارزیابی شده با توجھ ٣
. برآوردن نیازھای فوری مددجو٤
. قرزار دادن بیمار در یکی از رده ھای طبقھ بندی فوریتی و اعالم کد در صورت نیاز٥
. بررسی مجدد و متناوب بیماران٦
. تکمیل فرم بررسی تریاژ٧
ع وضعیت مددجویان بھ آنھا. برقراری ارتباط مناسی و موثر با خانواده مددجویان در اتاق انتظار و اطال٨
. اطالع بھ پزشک جھت ویزیت مددجو٩

. راھنمایی وانتقال بیماران بھ اورژانس در صورت نیاز بھ بستری١٠

CPR

CPR. اطمینان از عملکرد صحیح وسایل و تجھیزات اتاق ١
CPR. اطمینان از کفایت داروھا و سرم ھای اتاق٢
بیمار بحرانی و بدحال. تحویل سربع و بدو ن و قفھ ٣
. بررسی راه ھوائی بیمار و اطمینان از برقراری راه ھوائی مناسب٤
. بررسی نبض محیطی٥
. بررسی سطح ھوشیاری بیمار٦
. انجام اقدامات مقدماتی احیاء٧
, شوک و...D.C. انجام اقدامات پیشرفتھ احیاء شامل:برقراری راه ھوائی مناسب,لولھ گذاری در صورت عدم حضور پزشک,٨
. گرفتن نمونھ خون شریانی٩

. مانیتورینگ قلبی و تشخیص دیس ریتمی ھای خطرناک و انجام اقدامات الزم جھت رفع آنھا١٠
. مانیتورینگ تخصصی بیمار و انجام پالس اکسی متری وتشخیص مشکالت تنفسی خطرناک و انجام اقدامات الزم جھت رفع ١١
آنھا
ای غیر تھاجمی(بکارگیری انواع ماسک و کانوالھا). اکسیژن تراپی بھ روش ھ١٢
. ساکشن کردن مددجو(دھانی,بینی حلقی,اندوتراکئال و تراکئوستومی)١٣
. ست کردن واتصال بیمار بھ دستگاه تھویھ مکانیکی١٤
. فلبو تومی درمانی با تجویز پزشک١٥
EKG. گرفتن١٦
ه گلکومتر. اندازه گیری قندخون مددجو با استفاده از دستگا١٧
. برقراری راه وریدی از طریق ورید ژگوالر خارجی,داخلی و ورید ساب کالوین و...١٨
. ثبت گزارش و عملکرد تیم احیاء١٩

عمومی

CPR. تحویل بیمار از پرستار تریاژ یا پرستار١
. برقراری ارتباط مناسب و موثر با بیمار و ھمراھان وی٢
و ھوشیاری و ... بیمار. کنترل وضعیت تنفس,قلب و عروق٣
اختالل اخالقی و... در پرونده بیمار-ناشنوائی-. ثبت موارد غیر عادی نظیر نابینائی یا کم کم بینائی از یک چشم یا ھردم چشم٤
. کنترل موارد حساسیت ھای دارویی یا صرف دارو ھای خاص و ثبت در پرونده٥
. کنترل وثبت بیماری گذشتھ٦
سالمندان و معلولین ذھنی و گزارش بھ مقام مسئول در بیمارستان-زنان-مربوط بھ آزار واذیت کودکان. کنترل وثبت موارد٧
. کنترل عملکرد و تعداد مناسب تجھیزات مورد استفاده در بخش در ھر شیفت٨
. ھماھنگی با واحد ھای مختلف جھت انجام اقدامات کلینیکی و پاراکلینیکی٩

. گرفتن نمونھ خون شریانی١٠
. مانیتورینگ قلبی و تشخیص دیس ریتمی ھای خطرناک و انجام اقدامات الزم جھت رفع آنھا١١
. مانیتورینگ تنفسی بیمار و انجام پالس اکسی متری وتشخیص مشکالت تنفسی خطرناک و انجام اقدامات الزم جھت رفع آنھا١٢



کانوالھا). اکسیژن تراپی بھ روش ھای غیر تھاجمی(بکارگیری انواع ماسک و ١٣
. بکارگیری دستگاه تھویھ مکانیکی١٤
. ساکشن کردن مددجو(دھانی,بینی حلقی,اندوتراکئال و تراکئوستومی)١٥
. فلبو تومی درمانی با تجویز پزشک١٦
EKG. گرفتن١٧
. اندازه گیری قندخون مددجو با استفاده از دستگاه گلوکومتر١٨
خارجی. برقراری راه وریدی از طریق ورید ژگوالر١٩
CVP. اندازه گیری٢٠
. بکارگیری نبوالیزر٢١
لولھ گذاری و ...)-پیشرفتھ(بکارگیر ی دستگاه فیبریالتورCPR. انجام ٢٢
. اندازه گیری فشارخون شریانی بھ روش تھاجمی٢٤
OGTو NGT. گذاشتن ٢٧
. گارواژ والواژ معده٢٨
ارد اورژانس. بکارگیری دستگاه ھمودیالیز و انجام ھمودیالیز در مو٢٩
, و...),مخدرو سداتیوبا تجویزپزشکTPA. اجرای پروتکل انفوزیون ترمبولیتک(استرپتوکیناز ٣٠
.اجرای پروتکل بحران در بخش اورژانس.٣١
. کار با تمام دستگاه ھا و تجھیزات موجود در اورژانس٣٢

مسمومیت
. الواژ معده١
. دادن داروھای آنتی دوت برطبق دستور پزشک٢
درمان تشنج بیمار برحسب دستور پزشک.٣
ph. اندازه گیری گازھای خون شریانی و٤
. دادن شارکول فعال یا مسھل٥
. بررسی بیماری ھای ھمراه٦
. سم زدایی فوری بر حسب نوع مسمومیت (استنشاقی,پوستی,خوراکی و غیره)٧
. کنترل اختالالت دمای بدن(ھیپوترمی, ھیپرترمی)٨


