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رياست محترم بيمارستان
سالم عليكم
با احترام  ،ضمن تشكر از همكاريهاي حضرتعالی مجدداً دستورالعمل وزارتي شماره  844441مورخ  18/4/81و
نامه شماره /8011ص 18/مورخ  18/0/3رياست محترم دانشگاه درخصوص لزوم ارتقاء كيفيت خدمات در
بخشهاي اورژانس بيمارستاني تقديم مي گردد خواهشمند است دستور فرمائيد:
-8كميته تعيين تكليف بيماران جهت كليه بيماراني كه بيش از  4هفته در هر يك از بخشهاي بيمارستان بستري
مي باشند جهت ساماندهي وضعيت ازدحام بيماران در اورژانسها بعلت نبود تخت خالي تشكيل و علت بستري
طوالني بيماران موردبررسي ودراين خصوص اقدامات الزم بعمل آيد قابل ذكر است در موارد خاص با نظر مديران
محترم گروههاي تخصصي مربوطه زمان مذكور قابل تغيير مي باشد( .بند  -4بخشنامه وزارتي فوق االشاره)
 -4ليست كشيك هاي آنكال پزشكان متخصص ماهيانه به اين معاونت ارسال و نحوه ويزيت بيماران بستري در
اورژانس توسط نامبردگان اعالم گردد.
 -3پزشكان محترم آنكال موظف مي باشند همه روزه در اولين فرصت جهت تعيين تكليف بيماران روز قبل كه در
كشيك ايشان در اورژانس تحت نظر قرار گرفته اند به اورژانس بيمارستان مراجعه فرمايند(.تبصره ب بند يك نامه
فوق االشاره رياست محترم دانشگاه) بديهي است مشاركت اعضاء محترم هيئت علمي دراين امر در كميته منتخب
ارتقاء دانشكده پزشكي مد نظر قرار خواهد گرفت كه مسئوليت پي گيري آن با معاونت درمان دانشگاه است(.تبصره
د بند يك نامه رياست محترم دانشگاه)
-4اقامت متخصص طب اورژانس (در صورت وجود) متخصص يا دستيار ارشد داخلي – جراحي يارشته مرتبط در
اورژانس الزامي است (تبصره ج بند يك نامه فوق االشاره رياست محترم دانشگاه) كه رؤساي محترم بيمارستانها
مسؤوليت پيگيري و نظارت بر حسن انجام اين كاررا برعهده دارند.مقتضي است دستور فرمائيداقدامات انجام گرفته
در موارد فوق رادر اسرع وقت به اين معاونت گزارش نمايند.
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