شرح وظايف اختصاصي رپستار کودکان


ثزلزاري ارتجبط ِٕبست ثب وٛدن  ٚخبٔٛادٖ ثزاسبص رضذ  ٚتىبًِ وٛدن



ثزرسي  ٚارسيبثي ٚضؼيت سالِت وٛدن  ٚگشارش ِٛارد غيزعجيؼي  ٚأحزاف اس ِؼيبر٘بي استبٔذارد سالِت



ثزرسي  ٚارسيبثي ٚضؼيت رضذ  ٚتىبًِ  ٚأجبَ تذاثيز ِتٕبست ثب سٓ وٛدن



تطخيص  ٚارسيبثي وٛدوبْ در ِؼزض خغز  ٚالذاِبت ِزالجتي ٚيژٖ اس ٔظز تغييزات ػاليُ حيبتي ،تغييزات سغح ٘ٛضيبري ،
ديستزص تٕفسي  ٚسبيز ِٛارد




ِطبٚرٖ  ٚآِٛسش ثٗ خبٔٛادٖ ،در ِٛرد ِزالجت اس وٛدن ثب تٛجٗ ثٗ ِزاحً رضذ  ٚتىبًِ ِ ٚجتٕي ثز ِٛاسيٓ ثٙذاضت فزدي
ثزٔبِٗ ريشي  ٚاجزاي تذاثيز جٙت ايجبد ِحيظ ضبد ِٕ ٚبست ثزاي وٛدن ثزاسبص ِزاحً رضذ  ٚتىبًِ وٛدن



ثزلزاري سِيٕٗ ِٕبست جٙت ثبسي ثب تبويذ ثز ضزٚرت ٚجٛد اتبق ثبسي در وٍيٗ ثخص ٘بي وٛدوبْ ثٗ ِٕظٛر استّزار رضذ ٚ
تىبًِ  ٚوب٘ص اضغزاة وٛدن



ثزٔبِٗ ريشي  ٚاجزاي تذاثيز پزستبري ثٗ ِٕظٛر حفبظت وٛدن اس صذِبت ٔبضي اس حٛادث  ٚخغزات جسّي در سِبْ ثستزي اس
لجيً آسپيزاسي ،ْٛسمٛط ،سٛختگيِ ،سِّٛيت ،ثزق گزفتگي  ٚسبيز ِٛارد



وٕتزي جذة  ٚدفغ ( وّي  ٚويفي )  ،پيطگيزي اس وُ آثي  ٚيب دريبفت اضبفي ِبيؼبت در وٛدوبٔي وٗ ِبيغ ٚريذي دريبفت ِي
دارٔذ



ثزلزاري تؼبًِ  ٚحّبيت رٚحي  ٚرٚأي اس وٛدن ثٗ ِٕظٛر وب٘ص درد  ٚاضغزاة



ِطبٚرٖ  ٚآِٛسش ثٗ ٚاٌذيٓ جٙت تغذيٗ ثب ضيز ِبدر



ّ٘بٕ٘گي جٙت تغذيٗ وٛدن ِٕبست ثب سٓ  ٚتطخيص ثيّبري  ٚآِٛسش آْ ثٗ ٚاٌذيٓ



ثزرسي  ٚضٕبسبيي ِٛارد وٛدن آساري  ٚغفٍت اس ِزالجت اس وٛدن  ٚگشارش ثٗ پشضه



ارسيبثي ٚضؼيت سالِت  ٚثٙذاضت د٘بْ  ٚدٔذاْ در وٛدن ،آِٛسش ثٗ ٚاٌذيٓ  ٚارجبع وٛدن در صٛرت ٌشَٚ



ارسيبثي ٚضؼيت سالِت رٚأي وٛدن  ٚخبٔٛادٖ  ٚاعالع ثٗ پشضه  ٚدر صٛرت ٔيبس أجبَ ِطبٚرٖ ٘بي ضزٚري



حّبيت رٚأي اس وٛدن ٚ ٚاٌذيٓ در حذ اِىبْ جٙت پيطگيزي اس ِحزِٚيت ٘بي ػبعفي



ثزگشاري ضزايظ  ٚاِىبٔبت حضٛر  ٚالبِت يىي اس ٚاٌذيٓ در وٕبر وٛدن ( ثب تٛجٗ ثٗ اِىبٔبت)




رػبيت اصٛي  ٚاػتمبدات صحيح ٚاٌذيٓ در أجبَ ِزالجت اس وٛدن
وٕتزي ثزٔبِٗ ٚاوسيٕبسي ٚ ْٛرسُ ّٔٛدار سالِتي وٛدن



ّ٘بٕ٘گي ّ٘ ٚىبري ثب ِسئٛالْ جٙت وّه ثٗ تحصيً وٛدن در سِبْ ثستزي عٛالٔي



ّ٘بٕ٘گي ّ٘ ،ىبري  ٚپيگيزي در ارجبع وٛدن ثٗ ِزاوش حّبيتي  ٚتٛأجخطي در صٛرت ٔيبس



ثجت دليك وٍيٗ الذاِبت أجبَ ضذٖ ثزاسبص ِمزرات ثيّبرستبْ

