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 داوطگاٌ علًم پسضکی اراک

 مرکس آمًزضی درماوی يلیعصر)عج(

وظارت بر اوتقال مًقت بیماران جُتت اذت     عىًان ريش اجرایی:

 ذذمات بٍ ذارج از بیمارستان

  01PL84ريش اجرایی:کذ 

 2از  1: صفحٍ

 01 : يیرایص

:تاریخ ايلیه ابالغ 22/8/99  

:تاریخ آذریه بازوگری12/6/97  

آذریه ابالغتاریخ  : 17/6/97  

:تاریخ بازوگری بعذی 12/6/98  

 :ريش اجراییعىًان 
 ًظبرت ثز اًتقبل هَقت ثیوبراى جْت اخذ خذهبت ثِ خبرج اس ثیوبرستبى

 :دامىٍ 
 دفتز پزستبریی، درهبًکلیِ ثخص ّبی 

 تعاریف ي اصطالحات:
- 

 َذف:
 در سهبى اًتقبل خذهبت ایوي ثِ ثیوبرارائِ 

 فرد پاسخگً: ريش ارزیابی:
 هصبحجٍِ  ارسیبثی اس طزیق هطبّذُ ى،هذیز خذهبت پزستبری ثیوبرستبسَپزٍایشر ٍ  سزپزستبر،

 :ريش اجرا
جْتت اختذ    ثیوتبراى  اًتقتبل هَقتت   ًحتَُ  دستتَرالعو   ،اى ثخص ٍ سَپزٍایشر کطیکپزستبر ٍسزپزستبر ، هعبلج پشضک .1

 .(ثبلیٌیسٌجِ هزاقجت ّبی عوَهی 15-1-استبًذارد ة)خذهبت ثِ خبرج اس ثیوبرستبى را رعبیت هی کٌٌذ

 .را ثِ هسئَلیي کلیِ ثخص ّب ٍ سَپزٍایشریي اثالغ هی ًوبیذ اًتقبل ٍ اعشام ثیوبراىدستَرالعو  هتزٍى  .2

، تکویت   تجی پشضک در پزًٍذُدستَر ک ثیوبرستبى ضبه اس  کلیِ هزاح  اًتقبل هَقت ثیوبر ثِ خبرجکطیک ثز سَپزٍایشر  .3

 یب رسیذًت ایٌتزىّوزاُ ثب  تجزثِ ثب پزستبر)ثیوبر ثب ًیزٍی هٌبستّوزاّی ، آهبدگی آهجَالًس ٍ ثیوبرثز ،صحیح فزم ارجبع

، ّوزاُ داضتتي کلیتِ   ثیوبرثستِ ثِ ضزایط ضزٍری جْت اًتقبل  تجْیشاتبست ٍ کبرکزد هٌٍجَد ، (ط ثیوبرثستِ ثِ ضزای

ِ تصَیز ثزداری ّب، آسهبیطبتپزًٍذُ، هذارک السم جْت اخذ خذهت هزثَطِ) ٍ حفت  ایوٌتی ثیوتبر    ٍ  (ٍ ... ، دفتزچِ ثیوت

 ًظبرت هی کٌذ.اًتقبل هزاح  در کلیِ حزین خصَصی ٍی 

ت را جْت  ٍ ًیتزٍی هٌبستت   ، هجتذدا آهجتَالًس  ختذهت ثتِ ثیوتبر   ارائِ پس اس  ٌگی ثب ٍاحذ هزثَطِطجق ّوبّسَپزٍایشر  .4

هبًٌتذ  )زی السم را اًجتبم هتی دّتذ   پیگیت  ختذهت  اخذ ًتیجِجْت م سهَارد الدر ٍ  کزدُ ، هبهَرثیوبر ثِ هزکش گزداًذىثبس

        (.ٍ ... MRIجَاة اسکي ّستِ ای، 

ٍ را ّوتزاُ ثتب ًقتبع ضتعق ٍ قتَت      برستبى هَقت ثیوبراى جْت اخذ خذهبت ثِ خبرج اس ثیوتعذاد هَارد اًتقبل سَپزٍایشر  .5

اعتالم هتی   زٍى ثتِ هتت  را سبعتِ  24ٍ گشارش ثجت کزدُ  یدر دفتز گشارش سَپزٍایشرهَارد عذم تطبثق ثب دستَرالعو  ّب 

 .ًوبیذ

دادُ ٍ ثِ سَپزٍایشریي ٍ سزپزستبراى اطتالع  اقذاهبت اصالحی السم را اًجبم کزدُ، هتزٍى گشارضبت سَپزٍایشریي را ثزرسی  .6

 .رسبًی هی کٌذ

ٍ سزپزستتبراى   ، کبرضٌبس ّوبٌّگ کٌٌتذُ ایوٌتی ثیوتبر،   سَپزٍایشریي ثبلیٌی، سَپزٍایشر آهَسضیتین هذیزیت پزستبری) .7

 اًتقتبل هطخص ٍ ثب استفبدُ اس چک لیست ثتز   طجق ثزًبهِ سهبًجٌذی طی ثبسدیذّبی هیذاًی اس ثخص ّبی درهبًی (هتزٍى

 .اقذاهبت اصالحی السم را اًجبم هی دٌّذًظبرت کزدُ ٍ ثِ خبرج اس ثیوبرستبى ثیوبراى ایوي 
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 داوطگاٌ علًم پسضکی اراک 

 مرکس آمًزضی درماوی يلیعصر)عج(

وظارت بر اوتقال مًقت بیماران جُتت اذت     عىًان ريش اجرایی:

 ذذمات بٍ ذارج از بیمارستان

  01PL84ريش اجرایی:کذ 

 2از  2: صفحٍ

 01 : يیرایص

:تاریخ ايلیه ابالغ 22/8/99  

:تاریخ آذریه بازوگری12/6/97  

آذریه ابالغتاریخ  : 17/6/97  

:تاریخ بازوگری بعذی 12/6/98  

تصوین گیزی جْت ثیوبراى جْت اخذ خذهبت ثِ خبرج اس ثیوبرستبى را اًتقبل ٍم هطکالت هزثَع ثِ در صَرت لشهتزٍى  .8

 در کویتِ تین هذیزیت اجزایی هطزح هی کٌذ.ثزای هذاخالت اصالحی 

ستَپزٍایشر ثیوبرستتبى    را صتبدر ًوبیتذ،  در سزٍیس خَد  دستَر ثستزی ثیوبر در هزکش هزثَطِ در صَرتی کِ پشضک هطبٍر* 

ثب سَپزٍایشر ثیوبرستتبى  جْت ثستزی ثیوبر ٍ در صَرت هَافقت ایطبى  اًجبم دادُّوبٌّگی السم را ثب پشضک هعبلج ثیوبر  اهجذ

 .ًوبیذ هقصذ ّوبٌّگ هی

 ویاز:مًرد امکاوات ي تسُیالت  
 ثیوبرپزًٍذُ چک لیست ثبسدیذ هیذاًی تین هذیزیت پزستبری اس ثخص ّب، دفتز گشارش سَپزٍایشر، 

 مىابع:
 تجزثِ ثیوبرستبى ،اًتقبل ٍ اعشام ثیوبراى ٍسارت ثْذاضت ٍ داًطگبُ هتجَعِ هزثَع ثِ ّبیدستَرالعو  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تهیه کننده/ تهیه کنندگان

 سادُ اسفٌذ رضب

 (سزپزستبر اٍرصاًس هزداى)

 ٍلی اللْیهختبر 

 (ثبلیٌی )سَپزٍایشر ارضذ

 غٌجیهحسي 

 (کبرضٌبس ّوبٌّگ کٌٌذُ ایوٌی ثیوبر)

 اعظن سًذی

 (ثبلیٌی)سَپزٍایشر 

 هحسٌیاکجز 

 (هتزٍى ثیوبرستبى)
 

 ابالغ کننده تصویب کننده تأیید کننده

 هحسٌیاکجز 

 (هتزٍى ثیوبرستبى)

 هحسٌیاکجز 

 (هتزٍى ثیوبرستبى)

 دکتز سیذ هحوذ جوبلیبى

 )ریبست ثیوبرستبى(

 
 


