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 بیمبران ببلینی رهبری و هذایت مسئولیتِ بودن مشخص

 َای بالیىی  بخشريسای  يیژٌ درماوی بٍ کلیٍ پرسىل کادرمخاطبیه: 

 بب سالُ

 ٗ ٛذایت ّسئٍ٘یتِ ب٘دٓ بخطی، ّبٖی بز ّطخص حبد اعتببر ٛبی  ّزاقبت 1-3استبٕذارد ة  اس 6سٖجٚ  بٚ استٖبد احتزاّبً بب

 ىزدد: ّیّ٘ارد سیز اعالُ  ٗیژٙ ّزاقبت ٛبی  بیْبرآ در بخص ببٍیٖی رٛبزی

 
 .ض٘د ّی ادارٙ ICU ّقیِ پشضل ت٘سط ٗیژٙ ّزاقبت ٛبی بخص مبری ضیفت ٛز -

 طی را پشضنی( آّ٘سش ٗ درّبٓ بٜذاضت، ٗسارت تبئیذ ّ٘رد ICU ( آّ٘سضی دٗرٙ مٚ است پشضنی ICU ّقیِ پشضل -

 ّتخصصبٓ ٗ داخَی ّتخصصبٓ ٛب، Intensivist)ّتخصصبٓ بیٜ٘ضی،  ٕظیز ببضذ مزدٙ تحصیٌ خ٘د تخصصی تحصیالت

 .ضٕ٘ذ إتخبة ّقیِ پشضل عٖ٘آ  بٚ ت٘إٖذ ّی ببضٖذ، ىذرإذٙ را ICUبب  ّزتبط تنْیَی دٗرٙ مٚ پشضنبٕی یب ٗ ریٚ(

 :اس مٚ عببرتٖذ است ّقیِ پشضل بز عٜذٙ ٗیژٙ ّزاقبت بخص در پبیٚ خذّبت -

o ّطبٗرٙ بزه ٛب در یبفتٚ درج ٗ ببٍیٖی ّعبیٖٚ ص٘رت  بٚ ٗیژٙ ّزاقبت بخص بٚ پذیزش اس قبٌ بیْبرآ ارسیببی 

 .ببضذ ّی ّقیِ پشضل عٜذٙ بٚ اٍٗیٚ( ّعبٍج پشضل ت٘سط ضذٙ )درخ٘است

o در بستزی بیْبرآجببجبیی  یب پذیزش اٍٗ٘یت تعییٔ است، ّحذٗد ٗیژٙ ّزاقبت ٗاحذ ظزفیت مٚ ّ٘اردی در 

 .ببضذ ّی پشضل ّقیِ ّسئٍ٘یت ّطبٗر( بٚ ٗ ّعبٍج پشضنبٓ تطخیص )بب ٗیژٙ ّزاقبت ٗاحذ

o ِّقیِ عٜذٙ پشضل بٚ ّطبٗرٙ ٗ ّعبٍج پشضنبٓ دست٘رات ّ٘رد در السُ ْٛبٖٛيی اس پس ٕٜبیی ىیزی  تصْی 

 .است

o ٕظیز ببضٖذ پشضنی ّی ّت٘اٍی ٛبی ٗیشیت ٗ ّستْز ت٘جٚ ٕیبسّٖذ مٚ بذحبً بیْبرآ بزای پشضنی پبیٚ خذّبت 

 إجبُ ّقیِ پشضل پشضنی، ت٘سط دست٘رات ٗ دارٗ تج٘یش بیْبر، ٗضعیت مٖتزً ،)ّبٕیت٘ریٖو (بیْبر پبیص

 .پذیزد ّی

 .ببضذ ّی ّْٖ٘ع تزك بخص ٗ ببضٖذ داضتٚ حض٘ر ٗیژٙ ّزاقبت بخص در رٗسی  ضببٕٚ ٗ ّذاُٗ ط٘ر  بٚ ببیذ ّقیِ پشضنبٓ -

 .ضذ خ٘اٛذ ریشی بزٕبّٚ ّزب٘طٚ ٗاحذ رئیس ٕظز بب تعطیالت ٗ رٗسی ضببٕٚ ّختَف ٛبی ضیفت

 .ببضذ ّقیِ ّی پشضل تبئیذ بب ٗ ّعبٍج پشضل درخ٘است بٚ بٖب ٗیژٙ ّزاقبت بخص در بیْبرآ پذیزش -
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