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رئیس محترم دانشگاه /دانشکده
موضوع:
با سالم و احترام
پيرو بازديد از اورژانسهاي بيمارستاني سراسر کشور با توجه به مشکالت ديده شده و بر اساس ابالغيه هاي
ارسالي مقام عالي وزارت ،جهت بهبود و ارتقاء کيفيت و ساماندهي اورژانسهاي بيمارستاني توجه به نکات ذيل
ضروري است:


ترياژ :
 .1از فرم استاندارد دستورالعمل وزارتي در خصوص ترياژ استفاده گردد
 .2فرم مورد اشاره جهت پيگيري وضعيت بيمار کدگذاري گردد.
 .3درخصوص بيماران سطح  1سيستم  ESIترياژ ،نصب سيستم هشدار دهنده جهت
فراخوان گروه کد ( احيا) در اتاق ترياژ الزامي است تا به محض ورود بيمارمورد
نظر به محدوده اورژانس  ،پرستار ترياژ با به صدا درآوردن زنگ مزبور تيم احيا
را در کوتاه ترين زمان ممکن بر بالين وي حاضر گرداند.
 .4در خصوص بيماران سرپايي( سطح  4و )5سيستم  ESIترياژ ،تکميل فرم ترياژ
همانند ساير سطوح الزامي است و پزشك موظف است خالصه شرح وضعيت
بيماري و درمان را در زير فرم يادداشت نموده در پرونده بيمار بايگاني نمايد .
 .5فرم ترياژ در همه سطوح به منظور اهميت مستند سازي و پيگيري وضعيت بيمار
به مدت  3سال در پرونده وي نگهداري و بايگاني گردد.
 .6درخصوص سطوح 2و  3سيستم  ESIترياژ حتي المقدور فضايي به عنوان پذيرش
موقت بيماران حاد در نظر گرفته شود .



متخصص مقيم:
 .1طبق دستور اکيد مقام محترم وزارت حضور متخصصين مقيم در اورژانسهاي
باورودي باالي  33333نفر در سال و همچنين داراي بعد مسافت با مرکز الزامي
است .ضمن اينکه در بيمارستانهاي عمومي (جنرال ) متخصص مقيم ميتواند پزشك
با تخصص طب اورژانس  ،داخلي و يا جراحي باشد و در مراکز تروما بيهوشي و
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جراح عمومي و در بيمارستانهاي تك تخصصي متخصص از همان رشته تخصصي
مستقر گردد.


ترالي دارو:
 .1چيدمان ترالي دارو در بخش اورژانس دقيقا مطابق با آخرين دستورالعمل وزارت
بهداشت صورت پذيرد.



آمار :
 .1در خصوص تکميل فرم هاي شماره 1و  2ماهيانه و فصلي اورژانسهاي بيمارستاني
کليه مراجعين به اورژانس که از سوي پرستار ترياژ و پزشك مقيم اورژانس معاينه
و ويزيت ميگردند ميبايست در آمار محاسبه گردد.بديهي است مراجعيني که صرفا
جهت تزريقات و پانسمان وارد بخش شده اند و از سوي پرستار ،ترياژ و پزشك
،ويزيت نگرديده اند در آمار محاسبه نميگردد.



:EMS
 .1بيماراني که از سوي اورژانس پيش بيمارستاني به اورژانس بيمارستان انتقال ميابند
پس از تحويل به بخش  ،پزشك مقيم اورژانس موظف است نسبت به تائيد فرم
ماموريت تکنسين اورژانس پيش بيمارستاني اقدام و آنرا به عنوان مستندات پيگيري
حقوقي بيمار در پرونده وي بايگاني نمايد .
 .2تجهيزاتي مانند کالر و النگ بك برد و يا شورت بك برد که جهت بيمار انتقالي
استفاده شده است به هيچ عنوان باز نگردد و جايگزين آن تجهيزات تحويل تکنسين
اورژانس پيش بيمارستاني گردد.



مديريت تخت هاي بستري:
 .1شخصي که مسئوليت نظارت مستقيم بر جريان بستري بيماران از ورود به بخش
اورژانس تا خروج از بخش و بستري در بخش هاي ديگر بيمارستان را بر عهده
دارد بايستي:
 حکم پست مورد نظر را از سوي رئيس بيمارستان دريافت نموده باشد.
 تفويض اختيار الزم جهت اقدامات و پيگيري الزم در خصوص بيمار اورژانسي
به ايشان صورت گرفته باشددر هر شيفت يك نفر به همين منظور انتخاب شده
باشد .
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بيمار بر خوش آمد گو:
 .1به محض ورود بيمار اورژانسي ترجيحا بيمار بر خوش آمد گو به استقبال ايشان
رفته و عمل انتقال وي جهت اقدامات درماني را انجام دهد.

