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 داوطگاٌ علًم پسضکی اراک

 مرکس آمًزضی درماوی يلیعصر)عج(

 وظارت بر اعسام بیماران بٍ سایر مراکس  : ريش اجراییعىًان 

 01PL85 :ريش اجراییکذ 

 2از  1صفحٍ: 

 01 يیرایص:

:تاریخ ايلیه ابالغ 22/28/99  

تاریخ آخریه بازوگری :12/6/97  

:تاریخ آخریه ابالغ 17/6/97  

بازوگری بعذیتاریخ  :12/6/98  

 :ريش اجراییعىًان 

 ًظبرت ثز اػشام ثیوبراى ثِ سبیز هزاکش

 دامىٍ:
 دفتز پزستبری کلیِ ثخص ّبی درهبًی،

 تعاریف ي اصطالحات:

- 

 َذف:
 ارائِ خذهبت ایوي ثِ ثیوبر در سهبى اػشام

 ارزیابی: ريش فرد پاسخگً:
 تٌذاتٍ هس هصبحجِ ،هطبّذُ هذیز خذهبت پزستبری، ارسیبثی اس طزیق

 ريش اجرا:
را رػبیا    هؼبلج، سزپزستبر ٍ پزستبراى ثخص ٍ سَپزٍایشر کطیک، دستَرالؼول اػشام ثیوبراى ثِ سابیز هزاکاش   پشضک .1

 (.: آخزیي دستَرالؼول اثالغی ٍسارت ثْذاض سٌجِ هزاقج  ّبی ػوَهی ثبلیٌی15-1-هی کٌٌذ)استبًذارد ة

 .ئَلیي کلیِ ثخص ّب ٍ سَپزٍایشریي اثالؽ هی ًوبیذرا ثِ هس اػشام ثیوبراىدستَرالؼول آخزیي هتزٍى  .2

 ثیوبر را در پزًٍذُ ثج  کزدُ ٍ ػل  ٍ رًٍذ اػشام را ثزای ثیوبر ٍ ّوزاُ اٍ تَضیح هی دّذ. اػشام دستَرپشضک هؼبلج  .3

ػذم هتي  ،ثؼذ اس ارائِ تَضیحبت ٍ آهَسش ّبی السم تَسط پشضک اػشام ثِثیوبر یب قین قبًًَی اٍ  رضبی  ػذم صَرت در* 

 .گزدد هی ضویوِ پزًٍذُثِ اػشام تَسط ثیوبر یب قین قبًًَی اٍ تَسط خَد ایطبى هکتَة ضذُ ٍ  رضبی 

 MCMCاػشام هَجَد در سابهبًِ   فزمدر صَرت رضبی  ثیوبر یب قین قبًًَی ٍی ثِ اػشام، یب دستیبر ٍی پشضک هؼبلج  .4

 .ًوبیذ کزدُ ٍ ثِ سَپزٍایشر کطیک ًیش اطالع رسبًی هیرا تکویل 

 پشضک ٍ سبیز کبرکٌبى ثبلیٌی درهبى ٍ هزاقج  اس ثیوبر را تب سهبى اخذ پذیزش ثزای ٍی اداهِ هی دٌّذ. .5

اس هزکاش هاَرد   پیگیزی ًوَدُ ٍ در صَرت اخذ پاذیزش   MCMCستبد ّذای  استبى اػشام ثیوبر را اس طزیق سبهبًِ  .6

 .اًجبم هی دّذثب ایطبى سم جْ  اػشام ثیوبر را دادُ ٍ ّوبٌّگی الاطالع ثیوبرستبى هجذا ثِ سَپزٍایشر ًظز، 

هبدُ سبسی هذارک یب ضزایط را جْ  آ پذیزش ثیوبر، ّوبٌّگی السماػالم ستبد ّذای  هجٌی ثز سَپزٍایشر در صَرت  .7

ٍ  هسئَل ضیف  ثخص ثبپزًٍذُ تَسط هٌطی  تزخیص ثیوبر، ثج  گشارش پزستبری ٍ تاین اػاشام ضابهل     اًجابم دادُ 

 فزاخَاى هی کٌذ.کِ اػالم اهبدگی دادُ اس ، اػشام را آًکبل ٌل پزستبری راًٌذُ ٍ پزس

 سزیؼب ثِ ثخص هزاجؼِ کزدُ ٍ ٍضؼی  ثیوبر را ارسیبثی هی کٌذ. پزسٌل پزستبری آًکبل اػشام .8

را ثِ پزساٌل پزساتبری آًکابل اػاشام     اًتقبل حیي ثیوبر ًیبسّبی حیبتی ٍ هزاقجتی  سَپزٍایشرثخص ٍ  هسئَل ضیف  .9

م ًوَدُ، سَپزٍایشر پزیٌ  فزم اػشام تبییذ ٍ پذیزش ضذُ)ضبهل هطخصبت کبهال پشضاک ٍ ثیوبرساتبى پاذیزش     اػال

ٍ ثز کبهل ثَدى هذارک پشضکی ثیوبر کِ تَسط هسئَل ضیف  ثِ ایطبى تحَیل دادُ دٌّذُ( را ثِ ایطبى تحَیل دادُ 

 ضذُ، ًظبرت هی کٌذ.
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 داوطگاٌ علًم پسضکی اراک 

 مرکس آمًزضی درماوی يلیعصر)عج(

 عىًان ريش اجرایی:  وظارت بر اعسام بیماران بٍ سایر مراکس 

 01PL85کذ ريش اجرایی: 

 2از  2صفحٍ: 

 01 يیرایص:

:تاریخ ايلیه ابالغ 22/28/99  

تاریخ آخریه بازوگری :12/6/97  

:تاریخ آخریه ابالغ 17/6/97  

تاریخ بازوگری بعذی :12/6/98  

ضزٍری آهجَالًس ثب تَجاِ ثاِ ضازایط ثیوابر را     ٍ دارٍّبی ی اػشام ٍ راًٌذُ آهجَالًس کلیِ تجْیشات پزسٌل پزستبر .11

 ثب کوک سَپزٍایشر اقذام ثِ رفغ هی ًوبیٌذ.یب ًقص در هلشٍهبت ٍ در صَرت کوجَد کٌتزل کزدُ 

کزدُ ٍ ثاِ ثیوبرساتبى هقصاذ     ثب دستَر سَپزٍایشر ثیوبر را اس هزکش خبرجٍجَد هلشٍهبت پس اس اطویٌبى اس  تین اػشام .11

 .کٌتزل هی کٌٌذٍ ّوَدیٌبهیک ثیوبر را  َّضیبریهسیز ٍضؼی   در توبمتحَیل هی دٌّذ ٍ 

سَپزٍایشر ثز حفظ ایوٌی ثیوبر طی کلیاِ هزاحال   ٍ  هجَالًس، راًٌذُ آهسئَل ضیف ، پزسٌل پزستبری اػشامپزستبر  .12

 اػشام ًظبرت هی کٌٌذ.

ًقاب  ضاؼو ٍ قاَت ٍ هاَارد ػاذم تبابثق ثاب         م ًظبرت کزدُ ٍ گشارش آى را ّوزاُ ثب سَپزٍایشر ثز کلیِ هزاحل اػشا .13

ٍ در صَرت  سبػتِ را ثِ هتزٍى اػالم هی ًوبیذ 24دستَرالؼول ّب در دفتز گشارش سَپزٍایشری ثج  کزدُ ٍ گشارش 

 وبس هی گیزد.ثب هتزٍى ٍ یب ریبس  ثیوبرستبى تجْ  اخذ تصوین هٌبست در فزآیٌذ اػشام ثزٍس هطکل حبد 

هتزٍى گشارضبت سَپزٍایشریي را ثزرسی کزدُ، اقذاهبت اصالحی السم را اًجبم دادُ ٍ ثِ ساَپزٍایشریي ٍ سزپزساتبراى    .14

 .اطالع رسبًی هی کٌذ

هتزٍى در صَرت لشٍم هطکالت هزثَ  ثِ اػشام ثیوبراى را جْ  تصوین گیزی ثازای هاذاخالت اصاالحی در کویتاِ      .15

 .هی کٌذ تین هذیزی  اجزایی هبزح

 طجاق اساتبًذارد  اس چک لیسا    ثب استفبدُآهجَالًس  هلشٍهبت ساله ٍ ٍجَد ثز پزسٌل پزستبری هسئَل تین اػشام  .16

 ثیوبرستبى اػالم ٍ جْ  رفغ پیگیزی هی ًوبیذ. هتزٍى ٍ هذیزًظبرت کزدُ ٍ ًقبیص را ثِ 

ٍ ثیوابر ٍ  خَاس  کٌٌاذُ  َسط سَپزٍایشر ثِ اطالع پشضک در، هزاتت تهزاکش دٍلتیثیوبر تَسط در صَرت ػذم پذیزش * 

پیگیزی اػشام ثاِ   ،هزاکش خصَصی اس هجٌی ثز اخذ پذیزش ثیوبر ٍ ّوزاّبىدر صَرت توبیل  هی ضَد تبرسبًیذُ ّوزاّبى 

  ضَد.هزاکش خصَصی اًجبم 

 امکاوات ي تسُیالت مًرد ویاز:

 پیَتز ٍ ایٌتزً ر، سیستن کبهدفتز گشارش سَپزٍایشر، پزًٍذُ ثیوب

 مىابع:

 کنندگان تهیه/ کننده تهیه

 اکجز هحسٌی

 )هتزٍى ثیوبرستبى(

 هختبر ٍلی اللْی

 (ثبلیٌی )سَپزٍایشر ارضذ

 اػظن سًذی

 (ثبلیٌی)سَپزٍایشر 

 ػصو  رًججز

 )سزپزستبر اٍرصاًس یک(
  

 ابالغ کننده کننده تصویب تأییدکننده

 اکجز هحسٌی

 )هتزٍى ثیوبرستبى(

 سٌیاکجز هح

 )هتزٍى ثیوبرستبى(

 دکتز سیذ هحوذ جوبلیبى

 )ریبس  ثیوبرستبى(

 ، تجزثِ ثیوبرستبىاثالغی ٍسارت ثْذاض  اػشام ثیوبراىدستَرالؼول 

 


