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 دانطگاه علوم پسضکی اراک 

 عج() ولیعصرمرکس آموزضی درمانی 

 تلفنی در موارد ضروری یدستورات مراقبتی و درمان :مطی خطعنوان 

 01PL73:روش اجراییکذ 

 2از  1صفحه: 

 01 ویرایص:

:تاریخ اولین ابالغ 22/28/99  

:تاریخ آخرین بازنگری29/9/97  

:تاریخ آخرین ابالغ 3/6/97  

بازنگری بعذی :تاریخ 29/9/98  

 

 :مطی خطعنوان 
 تلفٌی دس هَاسد ضشٍسی یدستَسات هشالجتی ٍ دسهبً

 :مطی خط دامنه
 ثبلیٌی ّبی  ثخص

 تعاریف و اصطالحات:
دس هَاسد  ٍ تٌْب ضَد هیاطالق  ّب فَسیتدستَسات ضفبّی: ثِ صذٍس ٍ ثجت دستَسات ضفبّی جْت ًجبت جبى ثیوبساى دس صهبى 

 است هَجت آسیت ثِ ثیوبس ضَد لبثلیت اجشایی داسد.بخیش هوىي تاٍسطاًس وِ 

 .ضَد هیتلفٌی تَسط پضضه اسائِ  صَست ثِهٌظَس دستَساتی است وِ  دستَسات تلفٌی:

 :هذف
پضضىی ثشاثرش هرَاصیي لربًًَی ٍ اصرَت هسرتٌذات پضضرىی ٍ        هذیشیت دستَسات اًس ٍ حبد،طدس سًٍذ دسهبى ثیوبساى اٍسغ شیتس

 افضایص ایوٌی ثیوبس

 ارزیابی: روش فرد پاسخگو:
 ٍ هستٌذاتهصبحجِ  طشیك اسصیبثی اص ثخص،هسئَت ثیوبسستبى ٍ  فٌیهسئَت 

 روش اجرا:
ًٍرذ  دسخطرب   جلَگیشی اص ثرشٍص  ّذف ثب، ثیوبسستبى ات ضفبّی ٍ ثشٍص خطب دس اجشای آىفشاهَش وشدى دستَس احتوبت  ِثثب تَجِ  اجرشای   س

 READ BACKثرب اسرتفبدُ اص سٍش    ثجرت دسرتَسات دس پشًٍرذُ ثیوربس ثرب اهوربر دٍ پشسرتبس        دستَسات ضفبّی پضضه، سیبست 

 .اتخبر ًوَدُ است سبػت سا 42ٍ تبئیذ آى تَسط پضضه ظشف َاًی ثب صذای ٍاضح ٍ ثلٌذ( )ثبصخ
 اطالع هی دّذ.هسئَت ضیفت پشستبس ضشایط حبد ٍی سا ثِ تغییش ٍضؼیت ثیوبس یب ثیوبس پشستبس  -1

ثرب توربت تلفٌری    ًجبضذ  پزیش اهىبىدس هَالؼی وِ دستشسی ثِ پضضه ثب تَجِ ثِ ضشایط ثیوبس هسئَت ضیفت پشستبس  -4

پربساولیٌیىی   ّربی  تسرت پس اص اطالع اص ًتبیج  ّوچٌیي .هی سسبًذهشثَطِ پضضه گضاسش ٍضؼیت ثیوبس سا ثِ اطالع 

تلفٌری   صرَست   ثِثالفبصلِ ًتبیج سا  فَسی ثشای ثیوبس( تاًجبم الذاهب بصهٌذیً)یپضضى ّبی  هطبٍسًُتیجِ ٍ غیشطجیؼی 

 .دّذهی ثِ پضضه هؼبلج اطالع 

 حبت  ضشح ًوَدُ ٍ شلشاس استجبط تلفٌی ث ثیوبس( پشستبس)ضبّذ، ثب پضضه هؼبلج دس حوَس پشستبس هسئَت ضیفت پشستبس -3

 .دّذ هیٍ ... ثِ پضضه هؼبلج  ّب آصهبیص جَاة دلیمی دس استجبط ثب ٍضؼیت ثیوبس،

 .اػالم هی وٌذدستَسات تلفٌی سا  ػبت دسیبفتی اص پشستبسثب تَجِ ِث اطال دلیك ثیوبس اص ضٌبسبیی پسپضضه هؼبلج  -2

َاى    پشسرتبس دٍم  صذای ثلٌذ دس حوَس ثشای اطویٌبى اص صحت آى، ثب ٍ دسیبفت دستَسات تلفٌی ساهسئَت ضیفت پشستبس  -5 ثرِ ػٌر

 .ًوبیذ هی لشائتثشای پضضه هؼبلج  ضبّذ

پضضه هؼربلج یرب    ًبم ثبضه سا دس پشًٍذُ ثیوبس دس ثشگِ دستَسات پض ضذُ اخزدستَسات تلفٌی شستبس هسئَت ضیفت پ -6

 .ًوبیذ  هیسبػت ٍ تبسیخ توبت ٍ ػلت توبت ثجت  ،وبس، ًبم ثیآًىبت

ثب ػذد چه ٍ ثب ػالهت ضشثذس هسذٍد ًورَدُ ٍ دس اًتْرب    یه ثِ یهسا  ضذُ ثجتولیِ دستَسات شستبس هسئَت ضیفت پ -7

 .وٌذ هیٍ اهوبر  هْش ٍ اًتْبی دستَسات سا ثب خطی هسذٍد وشدُ ٍ سپس وٌذ هیتؼذاد هَاسد سا ثجت 
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 دانطگاه علوم پسضکی اراک 

 عج() مرکس آموزضی درمانی ولیعصر

 تلفنی در موارد ضروری یدستورات مراقبتی و درمان مطی: عنوان خط

 01PL73کذ روش اجرایی:

 2از  2صفحه: 

 01 ویرایص:

:تاریخ اولین ابالغ 22/28/99  

:تاریخ آخرین بازنگری29/9/97  

:تاریخ آخرین ابالغ 3/6/97  

:تاریخ بازنگری بعذی 29/9/98  

 

 .ًوبیذ هیهْش ٍ اهوبر  سا ضذُ  ثجتدستَسات وِ دستَسات سا ضٌیذُ است، ثیوبس(  پشستبس)پشستبس ضبّذ -8

ثش اجشای آى تَسط پشستبس ٍ  ٍاسد ثشي دستَسات پضضه سا دس وبسدوس دس ضذُ ثجتدستَسات هسئَت ضیفت پشستبس  -9

 .ثیوبس ًظبست هی وٌذ

ِ  دلیرك پشستبسی ثب دسج تربسیخ ٍ سربػت    سا دس گضاسش پیگیشی  لبثلیب  ضذُ اًجبمپشستبس ثیوبس توبهی الذاهبت  -11  طرَس  ثر

 .ًوبیذ هیوبهل ثجت ٍ هْش ٍ اهوبر 

 .سسبًذ هیثِ سؤیت پضضه هؼبلج  یذتبئجْت  سبػت( 42)ووتش اص سا دس اٍلیي فشصت ضذُ ثجتپشستبس دستَسات تلفٌی  -11

 .ًوبیذ هیسا تأییذ  تلفٌیپضضه هؼبلج ثب هْش ٍ اهوبر دستَسات  -14

ثرب دسرتَس وتجری    ثبیسرتی   حتری امهىربى   ذ وٌِدستَسات تلفٌی داسٍّبی پش خطش هی ثبضصذٍس هحذٍد وٌٌذُ ضشایط * 

 .ثبضٌذ پضضه

 ثبیذ ثب دستَس وتجی پضضه ثبضذ. اػضام ثیوبس ًیض ٍ ی هبًٌذ اًتمبتدسج هستٌذات* 

 یرش گ غلرط اص تصحیح ػجبسات ثب من هشثَطِ  ٍ گضاسشدستَسات تلفٌی ولیِ هَاسد ثجت دس پشًٍذُ ثیوبس ثبمخص ثجت دس * 

 د.خَدداسی گشد

 یاز:امکانات و تسهیالت موردن
- 

 ع:مناب

 تجشثِ ثیوبسستبى، وتبة هشجغ استبًذاسدّبی خذهبت پشستبسی

 

 

 

 

 

 کنندگان کننده/ تهیه تهیه

 سبدات هىیهشین 

 (جشاحی صًبى )سشپشستبس

 صّشا ضبیستِ

 ( سَختگی )سشپشستبس

 ٍلی اللْیهختبس 

 (سَپشٍایضس اسضذ ثبلیٌی)

 سیذػبطفِ 

 )پشستبس جشاحی اػصبة(

 ػلی ًبظوی سفیغدوتش 

 (هتخصص جشاحی اػصبة)
 

 ابالغ کننده کننده تصویب نندهتأییدک

 هحسٌیاوجش 

 )هتشٍى ثیوبسستبى(

 هحسٌیاوجش 

 )هتشٍى ثیوبسستبى(

 دوتش سیذ هحوذ جوبلیبى

 )سیبست ثیوبسستبى(

 


