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 حال توسط پسشکان  شرح فرم تکمیل بیمار و اولیه ارزیابی انجام مناسب جهت زمانی محدوده
 

 َای بالیىی  يیصٌ ريسای بخش  بٍ کلیٍ کارکىان پسشکیمخاطبیه: 

 تا سالم

 زهیاًی  هحیذٍدُ تخشی، هثٌیی تیر اتیال      تالیٌی اعتثار ّای عوَهی  هراقثت 3-1از استاًذارد ب  1احتراهاً تا استٌاد تِ سٌجِ 

 گردد:  زیر اعالم هی تِ شرححال تَسط پسشک   شرح فرم تکویل تیوار ٍ اٍلیِ ارزیاتی اًجام هٌاسة جْت

 :در بخش ايرشاوس

 تاشذ.  دقیقِ هی 11دقیقِ ٍ ترای تیواراى سطح دٍ،  33هحذٍدُ زهاًی اٍلیي ارزیاتی پسشک ترای تیواراى سطح سِ،  -

 تاشذ ٍ در اٍلیي زهاى هوکیي ٍیسییت تیویاراى ٍ اقیذاهاا ًجیاا       تیواراى سطح یک اٍرشاًسی هیاٍلیي ارزیاتی پسشک ترای  -

 دقیقِ(. 1تا  3طی)دٌّذُ حیاا تایستی اًجام شَد 

ٍیسیت تَسط رزیذًت یا هتخصص فَراً تایستی  گیرد،ّای پرخطر قرار   کِ تیوار در اٍلیي ارزیاتی در فْرست گرٍُ  صَرتی در -

 .شَد

حال تَسط پسشک در هَارد تیواراى سطح یک ٍ دٍ، یک ساعت پس از ٍرٍد تیوار تِ   ذٍدُ زهاًی جْت تکویل ترگِ شرحهح -

 حال یک ساعت تعذ از اٍلیي ارزیاتی تیوار صَرا گیرد.  زهاى تکویل فرم شرح  ٍ در سایر تیواراى هذا هی تاشذتخش 

 :بستریَای   در بخش

 تاشذ.  دٍ ساعت تعذ از ٍرٍد تیوار تِ تخش هی ،هحذٍدُ زهاًی اٍلیي ارزیاتی پسشک ترای تیواراى -

 تاشذ.  حال تَسط پسشک ًین ساعت تعذ از ٍیسیت تیوار هی  هحذٍدُ زهاًی جْت تکویل ترگِ شرح -

 :َای يیصٌ  در بخش

 ICUگردًذ ٍ قثل از اًتقال تِ  گردًذ، سطح یک هحسَب هی ّای ٍیصُ هٌتقل هی  تا تَجِ تِ ایٌکِ اکثر تیواراًی کِ تِ تخش -

تایذ اٍلیي ارزیاتی پسشک ترای اییي تیویاراى    ،اًذ  ّا تَسط پسشک هرتَطِ ٍیسیت گردیذُ  قثالً در تخش اٍرشاًس یا سایر تخش

 دقیقِ(. 11طی )ّای ٍیصُ اًجام شَد  در اٍلیي زهاى هوکي پس از اًتقال تِ تخش

 اوجام مشايرٌ ي اعالم جًاب بررسی پاراکلیىیک ايرشاوس ي غیر ايرشاوس:

 دقیقِ پس از درخَاست هشاٍرُ 33حذاکثر  :اٍرشاًس هَارد در هشاٍر پسشک تَسط تیوار ارزیاتی اٍلیي -

 آًکالی شیفت پایاى از قثل حذاکثر :اٍرشاًس هَارد غیر در هشاٍر پسشک تَسط تیوار ارزیاتی اٍلیي -

 ًتایج دریافت از تالفاصلِ پس :اٍرشاًسی هَارد در هعالج پسشک تِ پاراکلیٌیک ًتایج اعالم زهاى -

 پسشک تَسط تیوار ٍیسیت هجذد در اٍلیي :اٍرشاًسی غیر هَارد در هعالج پسشک تِ پاراکلیٌیک ًتایج اعالم زهاى -

 .ًوایذ ًِ ًَع تخش پسشک را تعییي هیزهاى ٍیسیت الزم تِ رکر است در تواهی هَارد فَق سطح تیوار تبصرٌ: * 
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