
مقررات بخش

بیماران پس از سطح بندی توسط تریاژ بھ دو دستھ تقسیم می شوند .

دستھ اول کھ شامل سطح یک و دو تریاژ می باشند بر طبق پروتکل مشخص توسط پزشک عمومی بخش ،متخصص 
طب اورزانس و در صورت نیاز توسط متخصص مقیم داخلی و یا متخصص قلب و یا متخصص اطفال ویزیت می 

شوند.

دستھ دوم کھ شامل بیماران سطح سھ فچھار و پنج می باشند بھ اتاق پزشک یک راھنمایی شده و توسط ایشان ویزیت 
می شوندو در صورت نیاز با متخصص طب اورزانس جھت ویزیت بیمار ھماھنگ می شود.

می باشد.face to faceتحویل بیماران بصورت-

برگھ پیشرفت بیماری در ھر ویزیت بایستی توسط پزشک یک و یا پزشک دو شرح حال بیماران در بدو ورود و -
.تکمیل گردد

ویزیت بیماران در صورتی کھ متخصص طب اورژانس در بخش حضور نداشتھ باشد توسط متخصص  مقیم داخلی -
قھ ر از ده دقیبیمارستان انجام می شود کھ ایشان موظفند در شرایطی کھ بیمار بدحال در بخش حاضر باشد ظرف کمت

بر بالین بیمار حاضر شود .ودر شرایط عادی نیز حداکثر ظرف مدت سھ ساعت موظف است بھ بخش اورژانس سرزده 
و بیماران را ویزیت نماید.

اسامی تمامی بیماران مراجعھ کننده بھ بخش اورژانس توسط نگھبان درب ورودی بخش یادداشت می شود.

ی و بستری تشکیا می دھند توسط اینچارج شیفت در دفتر مخصوص ان ثبت می گردداسامی بیمرانی کھ پرونده سرپای

:مقررات درمانی

در بیماران ترومایی مسئولیت بیماراز بدو ورود بیمار بھ اورژانس برعھده متخصص  طب اورژانس بوده وایشان -
ھ ایشان اطالع داده خواھد شد اقدامات الزم را شروع کرده و درصورت نیاز بھ ویزیت جراح در اولین فرصت ب

در بیماران شکم حاد بایستی در اولین فرصت ممکنھ بیمار بھ سرویس جراحی منتقل شده و اقدامات الزم برای وی -
انجام گیرد

-

سایر بیماران بایستی تحت نظر قرار گرفتھ و پس از آنکھ تکلیف بیمار از لحاظ نقشھ درمانی تعیین شد در صورت -
ویس ھای دیگر منتقل شوندلزوم بھ سر

زمان تعیین تکلیف بیماران در بخش اورژانس حداکثر شش ساعت است-

کلیھ امور تشخیصی و درمانی بیماران و تمام مراحل این اقدامات بایستی با مدیریت متخصص طب  اورژانس و در -
نبود ایشان با مدیریت متخصص داخلی مقیم انجام گیرد

تان  تقیم از طریق در ورودی اورژانس   بخش اورژانس بیمارس ی مس ترس تھ و دارای دس تاد مطھری در طبقھ ھمکف قرار داش اس
ت . واحد    تری اس ھای بس مت بخش تان و از س ی از داخل بیمارس ترس تاد مطھری وھمچنین قابل دس تان واقع در خیابان اس بیمارس

تار بطور  غول بھ اولویت بندی بیماران می ٢٤تریاژ اورژانس اولین واحد برخورد با بیمار بوده و یک پرس اعتھ در آن مش س
اس الگوریتم تریاژ  د. بر اس ھیالت مورد نیاز بھ  ESIباش اس وخامت حال و میزان تس وند.   ٥بیماران بر اس یم می ش تھ تقس دس

.دبوده و بقیھ بیماران بر اساس میزان تسھیالت در دسترس بھ ترتیب پذیرش می شون٢و ١اولویت با بیماران دستھ 


