
 شرح وظايف سرپرستار بخش جراحي عمومي

اي موثر و پاسخ صحيح به سؤاالت، درخواستها و مشكالت با  جلب اعتماد و اطمينان مددجو و برقراري ارتباط حرفه .۱
 دادن اختيار به وي

بررسي و شناخت و كسب اطالعات از وضعيت سالمت مددجو و ثبت در پرونده و در صورت تغيير در وضعيت عمومي  .۲
 بيمار اطالع به پزشك

 تعيين و ثبت مشكالت و نيازهاي بهداشتي مددجو .۳

لويتها و ثبت آن ريزي اقدامات مراقبتي بر اساس اهداف و او تشخيص پرستاري مبتني بر دانش، مهارت، پژوهش برنامه .۴
 در پرونده

 مشاركت و همكاري در انجام آزمايشات كلينيكي و پاراكلينيكي .۵

پيگيري آن، با توجه به تأمين نيازهاي  انجام اقدامات مراقبتي بر اساس استانداردهاي حرفه پرستاري و ثبت و .۶
 هاي رژيم(خواب، تغذيه، متابوليك ) هانپوست، مو، د(بهداشت : در موارد زير جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي مددجو

سوند و درنها، مراقبت از كلستومي، انواع  سوندگذاري، شستشوي مثانه، مراقبت از(، دفع )هاي تغذيه درماني غذايي، روش
بررسي (خون پانسمان ، گردش...) رساني، ساكشن، مراقبت از تراكئوستومي و  اكسيژن تمرينات تنفسي،(تنفس...) تنقيه و 

تخت، انتقال به صندلي، تغيير وضعيت، انجام حركات  حركت در تخت، خروج از(تحرك ....) ئم حياتي، توزين روزانه و عال
حفظ تعادل  كنترل جذب و دفع، بررسي و(تعادل الكتروليتها .....) از وسايل كمك حركتي،  فعال و غير فعال، بكارگيري

مراقبت از سيستم عصبي و ....) زخمها، پانسمان و  اقبت از پوست، انواعمر(مراقبت از سيستم پوششي ...) الكتروليتي و 
فراورده هاي  داروهاي خوراكي، ركتال، تزريقي، مايعات وريدي با نظارت پزشك، تزريق خون و حواس پنجگانه، بخور،

ي تا حضور تيم احياء، ارائه اقدامات اوليه احياء قلبي، ريو خوني، پيشگيري و كنترل اثر درمان و عوارض جانبي آنها، ارائه
 .در بيماران بدحال و فوريتها تا حضور پزشك و ثبت و ارائه گزارشات مربوطه اقدامات پرستاري

 ارزشيابي نتايج خدمات ارائه شده به مددجو در صورت لزوم بررسي و برنامه ريزي مجدد به منظور ارائه مراقبتها .۷

ل به كمك ساير اعضاي تيم در موقعيتهاي خاص و بحراني و حوادث غير گيري و حل مشك بكارگيري روشهاي تصميم .۸
 مترقبه

 اقدامات مناسب در جهت تأمين ايمني و پيشگيري از حوادث احتمالي .۹

آموزشي، اجراي آموزش و ارزيابي يادگيري  بررسي نيازهاي آموزشي، تعيين سطح انگيزش فراگير، توسعه برنامه هاي .۱۰
 تأمين، حفظ و ارتقاء سطح سالمت و رفاه اجتماعي و جامعه به منظوردر مددجو، خانواده 

 مراقبت و نظارت در توزيع غذاي بيماران .۱۱

 راهنمايي و مشاوره با مددجو، در صورت لزوم ارجاع به ساير منابع تخصصي، حمايت اجتماعي .۱۲

 ات مراقبتي در منزلمشاركت با مراكز مشاوره و ارائه خدمات پرستاري جهت پيگيري اقدام .۱۳

 انجام و نظارت مستمر بر اقدامات ضروري به منظور پيشگيري از عفونتها از آموزش تا پژوهش .۱۴

همكاري با گروه بهداشتي جهت رفع مشكالت محيطي، حفاظتي و خدماتي با استفاده از همكاري و همياري و  .۱۵
 مشاركت جامعه و پيگيري آنها



 هاي آموزشي، پژوهشي امهمشاركت و همكاري در برن .۱۶

 مشاركت در ارائه خط مشي هاي مراقبتي و بهداشتي و توانبخشي در جهت بهبود مداوم كيفيت خدمات .۱۷

 نظارت و كنترل بر مراقبت از جسد طبق موازين شرعي

 هاي آموزش مربوطه با مشاركت در دوره) احياء( CPR آشنايي كامل به اصول .۱۸

 اخبار بيمار پاسخ سريع به زنگ .۱۹

كردن بيماران جهت انجام آزمايشهاي مربوطه،تكميل پرونده از نظر مشاهدات پرستاري و گزارش به پزشك  آماده .۲۰
 معالج و تحويل باليني

آموزش الزم جهت آمادگي جسمي و روحي براي انجام آزمايشهاي تشخيصي مانند و مراقبت الزم قبل و بعد از انجام  .۲۱
 آزمايشات

را بصورت كامل  CPR جام اينتوباسيون طبق دستور پزشك و موارد ضروري توسط پرستاري كه دوره اينتوباسيون وان .۲۲
 .گذرانده باشد

آزمايشگاهي، آنزيمهاي قلبي، كنترل انجام  بررسي بيمار از نظر سيستم قلبي عروقي شامل سمع قلب، انجام تستهاي .۲۳
هموديناميك  ك به بيمار و پزشك در انجام تستها، مانيتورينگ قلبي وغيرتهاجمي، كم آزمايشات تشخيصي تهاجمي و

 بيمار و گزارش موارد غيرطبيعي به پزشك مربوطه

 بررسي سيستم تنفسي و گزارش موارد غير طبيعي .۲۴

 تشويق بيمار به سرفه و تنفس عميق در صورت امكان طبق دستور پزشك .۲۵

 رتي كه منعي نداشته باشدكمك در انجام فيزيوتراپي سينه در صو .۲۶

 تغيير پارامترهاي ونتيالتور يا پس از دقيقه بعد از ۱۰-۳۰بيمار ABG در صورت اتصال بيمار به ونتيالتور كنترل

Weaning نظر پزشك معالج و گزارش موارد غير طبيعي با 

 ت خوابيده قرار داردشده كه به حالت به پش Sedate در بيمار فاقد هوشياري يا Air Way استفاده از .۲۷

 ۲۴- ۷۲مراقبت از لوله تراشه در بيمار اينتوبه از نظر حفظ راه هوايي، محل درست لوله تراشه و توجه به تعويض آن بعد از 
 ساعت

 حفظ بهداشت دهان در هر شيفت .۲۸

يون مكانيكي در بيمار نازال، ونتيالس اكسيژناسيون با ماسك يا(حفظ ونتيالسيون كافي بيمار به هر صورت ممكن  .۲۹
 رسيدن پزشك تا) اينتوبه يا بيمار با تراكئوستومي

ساكشن لوله تراشه يا ترشحات حلق يا تراكئوستومي در صورت لزوم با رعايت تكنيك صحيح و ارزيابي رنگ،  .۳۰
 حجم،غلظت و بوي ترشحات

استفاده جهت بيمار از نظر كاركرد  ردكمك به پزشك در انجام پروسيجرهاي تشخيصي و درماني و كنترل وسايل مو .۳۱
 C.V.P Line,NGT,Chest.Tube صحيح مانند

 دستگاه ونتيالتور و اقدام مناسب جهت رفع مشكل Alarm توجه به .۳۲

 كنترل بيمار از نظر عالئم پنوموني آسپراسيون .۳۳



شمي، بستن پلكها در مورد قطره چ مراقبت از چشمهاي بيمار شامل بررسي مرتب چشم ها، استفاده از پماد يا .۳۴
شده   Pupil edema اند، باال آوردن سر تخت در بيماراني كه دچار بيماراني كه رفلكس چشمك زدن را از دست داده

 اند

مراقبت روانشناختي، آشنا سازي خانواده با محيط فيزيكي، ساعات مالقات، گزارش وضعيت بيمار، حمايت از بيمار در  .۳۵
 زمان اضطراب

 رل عالئم سايكوز در بيماران خاصكنت .۳۶

 ..... بيمار،پرستار،دستگاهها، وسايل، محيط و: رعايت نكات استريل،پيشگيري و كنترل عفونت در كليه موارد .۳۷

 كنترل تورگور پوستي و ادم

 بررسي سيستم ادراري بيمار .۳۸

 م الزمبررسي بيمار از نظر عالئم هيپوولمي و هيپرولمي و گزارش جهت اقدا .۳۹

 GCS داشتن آگاهي و كسب مهارت در اندازه گيري سطح هوشياري .۴۰

 و طرز كار و نگهداري آنها.... شناخت كليه دستگاهها از قبيل ونتيالتور،مانيتور، پالس اكسيمتر و  .۴۱

ه پزشك كنترل حواس پنجگانه، رفلكسهاي عصبي، حركات غير ارادي و قدرت عضالني و گزارش موارد غير طبيعي ب .۴۲
 مربوطه

 ثبت و گزارش كليه اقدامات پرستاري، تشخيصي و درماني در اوراق مربوطه .۴۳

 آموزش به بيمار در صورت درك و قبول شرايط موجود .۴۴

 هاي مختلف، اطالع به پزشك و انجام اقدامات فوري تشخيص آرتيمي .۴۵

 اضطراب آموزش تكنيك هاي آرام سازي به بيمار جهت تسكين درد و كاهش .۴۶

اقدامات ضروري در جهت تسكين درد بيمار با توجه به داروهاي تجويز شده طبق دستور پزشك معالج و ساير تدابير  .۴۷
 پرستاري

 انجام پيگيريهاي مربوط به بيمار در همان شيفت كاري  .۴۸

 انجام اقدامات مناسب جهت پيشگيري از بروز خطاها در دارودرماني .۴۹

و خانواده جهت مراقبت از خود بعد از انجام عمل جراحي و هنگام ترخيص در مورد مراقبت و  آموزش به بيمار .۵۰
 اقدامات الزم در منزل

 نظارت و انجام مراقبتهاي پرستاري قبل و بعد از عمل .۵۱

 انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق .۵۲

 


