
 معاونت پرستاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

  زخم و مرالبت از کنترلکمیته ملی پیشگیری، 

 

 رابط مسئول دانشگاه و پرستار زخم بیمارستانشرح وظایف 

 

 و تحت نظر مدیر پرستاری دانشگاه مستقر در اداره پرستاری –مسئول زخم  رابط                                               

 (بشکل ماموریت اداری  درهفته  اداره پرستاری ویا حضور حدالل دو روز کادر ثابت) 

 :   وظایفشرح 

a) نظارت و ارزیابی بیماران بستری در بیمارستانها  

b)  در بیمارستانها و مراکز درمانی زخم پرستار کنترلنظارت و ارزیابی عملکرد 

c)  در خارج بیمارستان پرستار کنترل زخم نظارت و ارزیابی عملکرد 

d)  پرستار کنترل زخمبرنامه ریزی آموزشی  برای 

e) برای کلیه پرستاران و کادر کمکی برنامه ریزی آموزشی شناخت و پیشگیری زخمهای فشاری 

f) زخم در معاونت پرستاری وزارتبیمارستانها و گزارش دهی ماهانه به کمیته ملی پیشگیری و کنترل زخمهای آمار  اخذ 

g)  شناخت و پیشگیری ازخمهای فشاری برای همکاری با دانشکده پرستاری جهت برگزاری دوره های آموزشی در رابطه با

 دانشجویان پرستاری

 

 و تحت نظر مدیر پرستاری بیمارستان مستقر در بیمارستان – ( نفر سها یک ت)  پرستار کنترل زخم                              

 (روز در هفته بسته به نیاز بیمارستان  2-3کنترل و مرالبت از زخم حدالل ) 

 : وظایفشرح 

a)  (روز، و در صورت لزوم سهفته ای حدالل ه)مرالبت از زخمهای فشاری کنترل و 

b)  ( مشاوره با رابط مسئول زخم دانشگاه در صورت لزوم) تعیین محصوالت پانسمان بسته به نیاز بیماران 

c)  در صورت نیاز و پزشک معالج بیمارطریك پرستار درخواست مشاوره و راهنمایی از 

d) در صورت نیاز در شیفتهای مدیریتی زخم و یا بمیه شیفتها ارائه مشاوره و راهنمایی به پرستاران در رابطه با زخم 

e)  ،در نظارت بر حسن اجرای ارزیابی اولیه، کارشناس مسئول ایمنی و کارشناس کنترل عفونتهمکاری با دفتر پرستاری ،

 الدامات پیشگیری و کنترل زخم فشاری

f) ر پرستاری، کارشناس مسئول ایمنی و کارشناس کنترل عفونت، در برنامه های آموزش شناخت، پیشگیری، همکاری با دفت

 کنترل و مرالبت از زخم فشاری

g) به دفتر پرستاری بیمارستان  آمار زخم فشاری بیمارستان ، و ارائه ماهانهدر هر بار پانسمان مدیریت زخم پر کردن فرم

  اره پرستاری دانشگاه یا اداره درمان متبوعجهت ارائه به رابط مسئول زخم اد

 

الزمه احراز مسئولیتهای فوق،  توانایی شناخت زخمهای فشاری، ارزیابی پوست، ارزیابی خطر، راههای پیشگیری و کنترل : توجه 

 .ید وزارت می باشدمورد تای (ساعت دوره آموزشی مدیریت زخمهای فشاری 16و داشتن گواهینامه گذرانیدن  و مدیریت زخمهای فشاری 


