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.
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺼﻮرت  face to faceﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﺷﺮح ﺣﺎل ﺑﯿﻤﺎران در ﺑﺪو ورود و ﺑﺮﮔﮫ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﯿﻤﺎری در ھﺮ وﯾﺰﯾﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ ﯾﮏ و ﯾﺎ ﭘﺰﺷﮏ دوﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدد.
 وﯾﺰﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎران در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻃﺐ اورژاﻧﺲ در ﺑﺨﺶ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻘﯿﻢ داﺧﻠﯽﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ اﯾﺸﺎن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺪﺣﺎل در ﺑﺨﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻇﺮف ﮐﻤﺘﺮ از ده دﻗﯿﻘﮫ
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.
اﺳﺎﻣﯽ ﺑﯿﻤﺮاﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﺮﭘﺎﯾ ﯽ و ﺑﺴﺘﺮی ﺗﺸﮑﯿﺎ ﻣﯽ دھﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻨﭽﺎرج ﺷﯿﻔﺖ در دﻓﺘﺮ ﻣﺨﺼﻮص ان ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد
ﻣﻘﺮرات درﻣﺎﻧﯽ:
 در ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺮوﻣﺎﯾﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎراز ﺑﺪو ورود ﺑﯿﻤﺎر ﺑﮫ اورژاﻧﺲ ﺑﺮﻋﮭﺪه ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻃﺐ اورژاﻧﺲ ﺑﻮده واﯾﺸﺎناﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺷﺮوع ﮐﺮده و درﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﮫ وﯾﺰﯾﺖ ﺟﺮاح در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﮫ اﯾﺸﺎن اﻃﻼع داده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ
 در ﺑﯿﻤﺎران ﺷﮑﻢ ﺣﺎد ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻤﮑﻨﮫ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﮫ ﺳﺮوﯾﺲ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮای ویاﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد
 ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﭘﺲ از آﻧﮑﮫ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﯿﻤﺎر از ﻟﺤﺎظ ﻧﻘﺸﮫ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ در ﺻﻮرتﻟﺰوم ﺑﮫ ﺳﺮوﯾﺲ ھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ
 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 درﻧﺒﻮد اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺘﺨﺼﺺ داﺧﻠﯽ ﻣﻘﯿﻢ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد
ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳ ﺘﺎن اﺳ ﺘﺎد ﻣﻄﮭﺮی در ﻃﺒﻘﮫ ھﻤﮑﻒ ﻗﺮار داﺷ ﺘﮫ و دارای دﺳ ﺘﺮﺳ ﯽ ﻣﺴ ﺘﻘﯿﻢ از ﻃﺮﯾﻖ در ورودی اورژاﻧﺲ
ﺑﯿﻤﺎرﺳ ﺘﺎن واﻗﻊ در ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺳ ﺘﺎد ﻣﻄﮭﺮی وھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ دﺳ ﺘﺮﺳ ﯽ از داﺧﻞ ﺑﯿﻤﺎرﺳ ﺘﺎن و از ﺳ ﻤﺖ ﺑﺨﺸ ﮭﺎی ﺑﺴ ﺘﺮی اﺳ ﺖ  .واﺣﺪ
ﺗﺮﯾﺎژ اورژاﻧﺲ اوﻟﯿﻦ واﺣﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮده و ﯾﮏ ﭘﺮﺳ ﺘﺎر ﺑﻄﻮر  ٢٤ﺳ ﺎﻋﺘﮫ در آن ﻣﺸ ﻐﻮل ﺑﮫ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﺑﯿﻤﺎران ﻣﯽ
ﺑﺎﺷ ﺪ .ﺑﺮ اﺳ ﺎس اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺗﺮﯾﺎژ  ESIﺑﯿﻤﺎران ﺑﺮ اﺳ ﺎس وﺧﺎﻣﺖ ﺣﺎل و ﻣﯿﺰان ﺗﺴ ﮭﯿﻼت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﮫ  ٥دﺳ ﺘﮫ ﺗﻘﺴ ﯿﻢ ﻣﯽ ﺷ ﻮﻧﺪ.
اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران دﺳﺘﮫ  ١و  ٢ﺑﻮده و ﺑﻘﯿﮫ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﺗﺴﮭﯿﻼت در دﺳﺘﺮس ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

