
 شرح وظائف پرسنل تیم سالمت در برنامه پیشگیری از حوادث
 

 شرح وظائف پزشک:

 تشكيل پرونده برای مصدومين -1

 درمان مصدومين -2

 ارجاع مصدومين به بيمارستان -3

 آموزش و باز آموزی پرسنل تحت پوشش -4

 بررسی و ارسال گزارش عملكرد و گزارش تحليل آمار به مركز بهداشت شهرستان  -5

 بازخورد پايش و ارسالو خانه های بهداشت و پايگاههای سالمت پايش عملكرد  -6

و ترويج خود  در خصوص اصول پيشگيری از حوادث  جمعيت تحت پوششآموزش عموم  مشاركت در -7

 مراقبتی

 بر اساس ماتريس هادون تعيين اولويت های حوادث و تحليل علل حوادث در منطقه تحت پوشش -8

 شده توسط مركز بهداشت شهرستانشركت در دوره های آموزشی برگزار  -9

 

 شرح وظائف بهورز:

 شناسايی گروههای آسيب پذير عوامل خطر حوادث و  ارزيابی اوليه -1

 پيگيری و مراقبت مصدومين تحت درمان -2

 ارائه خدمات كمكهای اوليه به مصدومين -3

 در زمينه مراقبت از مصدوم و كاهش آسيبآموزش مصدومين و خانواده های آنها  -4

 و ترويج خود مراقبتی پيشگيری از حوادثجمعيت تحت پوشش در خصوص اصول آموزش عموم  -5

 ساليانه ليل اطالعات آماری و تهيه گزارش آماریثبت، جمع بندی و تجزيه و تح -6

بهداشتی درمانی روستايی و مركز بهداشت شركت در دوره های آموزشی برگزار شده در مركز  -7

 شهرستان

 جلب مشاركت نهادهای روستايی  -8

 

 

 



 شرح وظائف کارشناس مراقب سالمت:

 شناسايی گروههای آسيب پذير عوامل خطر حوادث و ارزيابی اوليه  -1

 تشكيل پرونده برای مراجعين -2

 مصدومين تحت درمانپيگيری و مراقبت  -3

 ارائه خدمات كمكهای اوليه به مصدومين -4

  زمينه مراقبت از مصدوم و كاهش آسيبدر آموزش مصدومين و خانواده های آنها  -5

 و ترويج خود مراقبتی پيشگيری از حوادثدر خصوص اصول  جمعيت تحت پوششآموزش عموم  -6

 جلب مشاركت سازمانها و نهادهای منطقه ای -7

 ساليانهآماری و تهيه گزارش مصدومين تجزيه و تحليل اطالعات آماری  ثبت، جمع بندی و -8

 برگزار شده توسط مركز سالمت جامعه و مركز بهداشت شهرستانشركت در دوره های آموزشی  -9

 تعيين اولويت های حوادث و تحليل علل حوادث در منطقه تحت پوشش بر اساس ماتريس هادون  -11

 پايش عملكرد پايگاههای سالمت و ارسال بازخورد پايش  -11

 

 


