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  ندارد

  

  .....معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

  در پاسخ به استعالم در خصوص لیبل چاپی در سربرگ اوراق پرونده بیمار و ترتیب اوراق پرونده اورژانس و سرپایی: موضوع 

  

  با سالم و احترام

سربرگ اوراق پرونده هاي پزشکی  درپی ها در خصوص نصب لیبل چا نظر به استعالم تعداد کثیري از دانشگاه

 2-3و  1-3و همینطور اوراق مورد نیاز جهت تشکیل پرونده اورژانس و سرپایی مربوط به سنجه هاي شماره  

کمیته کشوري  2/10/94مورخ جلسه اعتباربخشی بخش مدیریت اطالعات سالمت، موارد ذیل طبق مصوبات 

بیمارستانی مرکز مدیریت حوادث و فوریت نظرات اداره اورژانس و همینطور  مدیریت آمار و اطالعات درمان

  : می گرددعالم جهت استحضار مراکز درمانی و ارزیابان ارشد به شرح ذیل ا ،هاي پزشکی

  .نصب لیبل چاپی اطالعات در سربرگ اوراق بیمار بر روي کلیه اوراق پرونده پزشکی مجاز نمی باشد .1

 براساس که اورژانس ومراجعین درمانگاه مراجعین سرپایی، از نظورم: تذکر( 1-3تذکر مربوط به سنجه  .2

حذف ) .باشد می شوند، می ویزیت سرپایی صورت به و ندارند بودن نظر تحت یا بستري به نیاز تریاژ

  .می شود

 ؛ الزم استقرار می گیرند 3 ، 2 ، 1تریاژ در سطوح سطح بندي مراجعین اورژانس که بر اساس براي  .3

 پزشکی اقدامات شرح حال، شرح بیمار، رضایت بیماران، مشخصاتفرم تریاژ، (ژانس شامل پرونده اور

و پس از تعیین  تشکیل) و خالصه پرونده تصویربرداري، ثبت نتیجه نهایی و آزمایشها پرستاري، و

شایان ذکر  .تکلیف در صورت بستري شدن، پرونده بستري با اوراق بستري مورد نیاز تشکیل شود

  .تریاژ که نیاز به پروسیجر دارند نیز مشمول این بند می شوند 4اران در سطح است بیم

نیاز به پرونده که نیاز به پروسیجر ندارند،  4تریاژ و بیماران سطح  5ح سطکلیه بیماران درخصوص  .4

  . کفایت می کنداورژانس فرم تریاژ  و و خالصه پرونده نیستاورژانس 

 هاي بیمارستان  پرونده درمانگاه جهت درمانگاه. درمانگاه می باشد پرونده »پرونده سرپایی«منظور از  .5

شامل اطالعات هویتی، تاریخ مراجعه، تشخیص و شرح اقدام، نام و (همان کارت ویزیت درمانگاه 

  . می باشد) امضاي پزشک درمانگاه

 

 

 

 

  
  :رونوشت

  ه ع پ و خ ب د تهرانسرکار خانم پورهاشم دبیرخانه م درمان دانشگا

  سرکار خانم جاللی راد دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د شهید بهشتی

  جناب آقاي پاکبازي دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د فارس

  سرکار خانم حیدري دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د شاهرود

  و خ ب د کهکیلویه و بویر احمد سرکار خانم الگامه دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ


