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معاونت درمان

معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني .....
موضوع :در پاسخ ته استعالم در خصوص لیثل چاپی در سرترگ اوراق پرونده تیوار و ترتیة اوراق پرونده اورژانس و سرپایی

با سالم و احترام
وظط بٍ استعالم تعساز کثیطی اظ زاوشگاٌ َا زض ذظًص وظب لیبل چاپی زض سطبطگ ايضاق پطيوسٌ َای پعشکی
ي َمیىطًض ايضاق مًضز ویاظ جُت تشکیل پطيوسٌ ايضغاوس ي سطپایی مطبًط بٍ سىجٍ َای شماضٌ
اعتباضبرشی برش مسیطیت اطالعات سالمت ،مًاضز شیل طبك مظًبات جلسٍ مًضخ

 1-3ي 2-3

 94/10/2کمیتٍ کشًضی

مسیطیت آماض ي اطالعات زضمان ي َمیىطًض وظطات ازاضٌ ايضغاوس بیماضستاوی مطکع مسیطیت حًازث ي فًضیت
َای پعشکی ،جُت استحضاض مطاکع زضماوی ي اضظیابان اضشس بٍ شطح شیل اعالم می گطزز:
 .1وظب لیبل چاپی اطالعات زض سطبطگ ايضاق بیماض بط ضيی کلیٍ ايضاق پطيوسٌ پعشکی مجاظ ومی باشس.
 .2تصکط مطبًط بٍ سىجٍ ( 1-3تصکط :مىظًض اظ سطپایی ،مطاجعیه زضماوگاٌ يمطاجعیه ايضغاوس کٍ بطاساس
تطیاغ ویاظ بٍ بستطی یا تحت وظط بًزن وساضوس ي بٍ طًضت سطپایی يیعیت می شًوس ،می باشس ).حصف
می شًز.
 .3بطای مطاجعیه ايضغاوس کٍ بط اساس سطح بىسی تطیاغ زض سطًح  3 ، 2 ، 1لطاض می گیطوس؛ الظم است
پطيوسٌ ايضغاوس شامل (فطم تطیاغ ،مشرظات بیماضان ،ضضایت بیماض ،شطح حال ،شطح السامات پعشکی
ي پطستاضی ،آظمایشُا ي تظًیطبطزاضی ،ثبت وتیجٍ وُایی ي ذالطٍ پطيوسٌ) تشکیل ي پس اظ تعییه
تکلیف زض طًضت بستطی شسن ،پطيوسٌ بستطی با ايضاق بستطی مًضز ویاظ تشکیل شًز .شایان شکط
است بیماضان زض سطح  4تطیاغ کٍ ویاظ بٍ پطيسیجط زاضوس ویع مشمًل ایه بىس می شًوس.
 .4زضذظًص کلیٍ بیماضان سطح  5تطیاغ ي بیماضان سطح  4کٍ ویاظ بٍ پطيسیجط وساضوس ،ویاظ بٍ پطيوسٌ
ايضغاوس ي ذالطٍ پطيوسٌ ویست ي فطم تطیاغ ايضغاوس کفایت می کىس.
 .5مىظًض اظ «پطيوسٌ سطپایی » پطيوسٌ زضماوگاٌ می باشس .پطيوسٌ زضماوگاٌ جُت زضماوگاٌ َای بیماضستان
َمان کاضت يیعیت زضماوگاٌ (شامل اطالعات ًَیتی ،تاضید مطاجعٍ ،تشریض ي شطح السام ،وام ي
امضای پعشک زضماوگاٌ) می باشس.
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