
  تعالی بسمه        
 
   
  
 
 
 

       
  انجمن علمی طب اورژانس ایران      

 4 از 1 صفحه
   -1واحد  3طبقه 12سعادت آباد میدان کاج ابتداي خ نهم (شعبانی) پالك  -آدرس : تهران 

    ) www.isem.irانجمن علمی طب اورژانس(09121979028 – 26418378 :تلفن 
  

  11996  شماره: 
  99/ 8/ 3خ : تاری

 - پیوست : 

  

  نمونه وظایف و مسئولیت ها :
 

 مدیریت، نظارت و آموزش تریاژ و اولویت بندي همه بیماران مراجعه کننده و مدیریت ازدحام بیماران اورژانس .1

ــعیت بیمار،     قلبی ریوي ویزیت و ارزیابی اولیه، مراقبتهاي بحرانی و حیاتبخش، احیا       انجام  .2 راقبت همه   مو تثبیت وضـ
صی     بیماران اورژانس،  شخی سیجرهاي درمانی و ت ستري و ا پرو خش هاي به ب رجاع، تعیین تکلیف بیماران ترخیص، ب

 تخصصی مربوطه در صورت نیاز

 واست شده و تفسیر بالینی رادیولوژي (پرتابل و ثابت)، سی تی اسکن، ام آر آي   بررسی و تفسیر نتایج پاراکلینیک درخ   .3
 جهت تعیین تکلیف بیماران اورژانس با محوریت اخذ تصمیم و تفسیر توسط پزشک اورژانس

 (Point of Care Ultrasonography)صی یانجام سونوگرافی بر بالین بیماران اورژانس به منظور اقدام تشخ .4

) Golden Timeویژه به بیماران با ســکته حاد قلبی و ســکته مغزي و ســایر بیمارانی که زمان طالیی ( ارایه خدمات .5
 رسیدگی دارند

سمومیت ها و محیطی، مادران باردار، کودکان و نوزادان،          .6 سوختگی، انواع م صدومین تروما و  ضعیت م سازي و پایدار
ــکالت خون و انکولوژي، بیماري هاي        ــرطان و مشـ با سـ با مشـــکالت اورژانس   بیماران  عفونی واگیردار، بیماران 

 روانپزشکی  

) و مصــدومین ناشــی از عوامل شــیمیایی، MCIتلفات (مدیریت و ویزیت بیماران در حوادث با مصــدومین انبوه و پر .7
 )CBRNE بیولوژیک، پرتوزا، هسته اي و انفجاري(

صادفات ل پیش بینی مانند تاحتمال فوت زیاد و غیرقابت بحران و فوریت هاي پزشکی با بیماران با یمشارکت در مدیر .8
 و زلزلهاي، اغتشاشات، حوادث طبیعی سیل زنجیره 

 )Hot Lineپاسخگویی به خط تلفن ویژه اورژانس ( .9

  و کد امداد هوایی و حوادث ویژه و پرتلفات 115تعامل عملیاتی با اورژانس پیش بیمارستان  .10
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صول  .11 ستاندارد به من  رعایت احتیاط و ا شگیري از  ا شحات، تنفس، نتابتال به بیماري هاي مظور پی و  قله از راه خون، تر
 یتماس

 فالوآپ بیمارانو پاسخگویی و آموزش به سواالت و ابهامات بیماران ترخیص شده از بخش اورژانس و مراجعه مجدد  .12

 اخذ شرح حال در وضعیت اورژانسی و ناپایدار .13

ستورالعمل ها و آ  يدر بخش اورژانس همراه با نظارت بر اجرا يو جار ازیمورد ن يندهایفرآ یو طراح تیریدم .14  نیید

  .یاز طرف وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشک یابالغ ينامه ها

  .يکار يفتهایونظارت بر حسن انجام امور محوله به پرسنل بخش اورژانس در ش تیریمد .15

 انیو دقت در انجام  اقدامات الزم در جر يریگیپ زیون ماریب یمنیجهت حفظ ا یتیریو مد یاز تمام توان علم اســتفاده .16

 مارستانیدر  ب ماریب يبستر

 
  مصادیق و دالیل سختی کار متخصص طب اورژانس:

  
  ویزیت همه بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس در تمامی ساعات شبانه روز، بدون توجه به نوع بیماري .1

و بدون نوبت قبلی در ســاعات نامتعارف عصــر و شــب و تعطیالت و  ویزیت تعداد نامشــخص و غیر قابل پیش بینی .2
 مناسبتها

شیفت کاري بخش اورژانس    .3 صمیم گیري در لحظه و ارایه خدم    ساعات مداوم  ضطرار و اختالل در ت ت اکه منجر به ا
 حیاتبخش

 )circadian rhythmبیدار خوابی پزشک اورژانس و اختالل در ریتم عادي هورمونی شبانه روزي بدن ( .4

 کار در محیطی غیر متعارف به همراه عوامل غیراستاندارد شیمیایی، فیزیکی، بیولوژیک، ارگونومیک .5

در معرض قرار گرفتن پزشــک اورژانس به انواع آســیب هاي شــیمیایی، بیولوژیک، رادیونوکلوئر و مواد انفجاري و با  .6
 پتانسیل آلودگی و آسیب
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با انواع ب     .7 بدون آگاهی و اطالع قبلی  ــی همانند: کرونا ویروس، ایدز،          تماس  باکتریال و ویروسـ یماري هاي واگیردار 
 هپاتیت و سایر ویروس هاي ناشناخته و نوپدید و بازپدید 

 احیا بیماران با بیماري نامشخص و امکان انتقال بیماریهاي مسري عفونی در جریان اقدامات حیاتبخش .8

ست ناقل بیماریهاي منتقله از خون و  انجام اقدامات تهاجمی و جراحی و کنترل خونریزي بیم .9 اران ترومایی که ممکن ا
  ترشحات باشند

شتن با خون و فراورده هاي بیولوژیک و آلوده      )invasiveانجام اقدامات تهاجمی( .10 سروکار دا سوزن و آنژیوکت و  با 
 بیماران

 بدحال در بخش اورژانستماس مکرر با اشعه ایکس بعلت انجام گرافی هاي پرتابل ضروري براي موارد بیماران  .11

در معرض خطر قرار گرفتن با مواد سمی خطرناك در بیماران مراجعه کننده مانند: علف  ناشی از  تاثیرات منفی مستقیم   .12
سمومیت با  ، ها ، جونده کشها کش ها، آفت کش سمومیت با  قرص برنج، م سمومیت با  گاز کلر، م سموم   م سیانید و 

 ناشایع

 روانی در اثر سوء مصرف مواد و الکل و محرکها-بیماران با اختالل روحیارایه خدمات اورژانسی به  .13

پرتاب اشــیاء و مواد ســوزاننده مثل با احتمال  Difficult / Combative patientمواجهه با بیماران پرخاشــگر و  .14
  اسید

 رژانسعدم وجود و تضمین امنیت جانی پرسنل به ویژه پزشک اورژانس بعنوان مسئول تیم درمان بخش او .15

مواجهه با  مخاطرات بیولوژیک/ مشاجرات / بیماران مسمومیت و خودکشی و دیگرکشی / حوادث/ ضرب و جرح /        .16
 مراجعه به دادگاه و پاسخگویی به مراجع قضایی/ درگیري لفظی و تهدید جانی و تخریب شخصیتی و توهین و تحقیر

ها، مانیتورینگ و ارگیري در معرض آالرم فشــارهاي روحی، عصــبی، عاطفی و خســتگی فکري و جســمی بدنبال قر  .17
 و امدادي فوري 99کد هاي مختلف صداي پیجر 

مســئولیت قانونی و حرفه اي باالتر نســبت به ســایر پزشــکان کادر درمان به علت ویژگی اورژانســی بودن بیماران و   .18
ــمیم و اقدام نهایی حیاتبخش و ن  ــعیت و کوتاهی زمان موجود براي اخذ تص جات دهنده با کمترین بحرانی بودن وض

 امکان بهره گیري از خدمات پاراکلینیک و مشاوره گرفتن از سایر گروههاي تخصصی
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فشار باالي روحی و جسمی و بارکاري ناشی از مسئولیت حقوقی وقانونی پزشکان اورژانس در قبال بیماران بدحال با       .19
صمیم    شرایط  Decision makingگیري (شرایط خاص محیط اورژانس در زمان کوتاه و بحرانی براي ت )به ویژه در 

 روتین و عدم حضور سایر پزشکان مقیم و آنکال

یه در مواقع               .20 پا ــروري و  یازهاي ضـ بالین بیمار و عدم امکان برنامه ریزي براي رفع ن ــور دایمی در بخش و بر  حضـ
  ضرورت و یا برنامه ریزي براي صرف غذا و تجدید قوا

ضاي با ارگونومی خاص و  .21 ستاده و تهویه          کار در ف صورت ای شیفت و ب ساعات  ضور مکرر بر بالین بیمار در تمام  ح
 نامناسب با فشار مثبت درازمدت سبب اختالالت روحی و جسمی و تعادل روحی می گردد

شکان اورژانس   .22 صورت مقیم بودن پز شکالت       شبانه روز  ب صورت بروز م ساعتی در  صی یا پاس  ي وعدم امکان مرخ
 ناگهانی

 يفشــار کار نیو همچن یو حقوق یدرمان ،یتیریمد ،یمتعدد آموزشــ يتهایاز مســول یناشــ یروح و فشــار خســتگی .23

ات ارائه خدم    هی ال نیحوادث با تلفات باال به عنوان اول     ای و  یعیطب يای و بال ها یریدر مواقع خاص مثل همه گ    یوروح

  .یدر مراکز درمان

  

  دکترنادر توکلی

  رئیس انجمن علمی طب اورژانس ایران

  

  


