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مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور
دستورالعمل تكميل پرسشنامه ثبت حوادث مربوط به چهارشنبه پايان سال 9314

سخني با همكاران
همکاران ارجمند ،این دستورالعمل جهت تکمیل پرسشنامه ثبت حوادث مربوط به چهارشنبه پایان سال
(فایل اکسل پیوست) در اورژانس کلیه بیمارستانهای دانشگاههای علوم پزشکي تنظیم شده است که مي-
بایست اطالعات کلیه مصدومین حوادث مرتبط با چهارشنبه پایان سال از  22اسفند لغایت  22اسفند
 4931توسط پرستار اورژانس مسئول شیفت درفایل اکسل پیوست تکمیل و با تایید سرپرستار حداکثر تا
تاریخ  4931/14/2به مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکي دانشگاه ارسال گردد.
توضيح موارد پرسشنامه:
 - 1نام دانشگاه  :در اين ستون ،نام دانشگاه محل وقوع حادثه انتخاب شود.
 - 2نام بیمارستان  :در اين ستون ،نام بیمارستان به زبان فارسي تايپ شود.
 - 3نام و ناام ااانداد م دوا وم  :در اينن سنتون ،ننام و ننام ننانوادفي فنرد م ندوم بنه زبنان فارسني تاينپ
شود.
 - 4سن  :در اين ستون ،فروه سني فرد حادثه ديده انتخاب شود.
 - 5جنس :در اين ستون ،جنس فرد حادثه ديده انتخاب شود.
-6نحااده انتلااا باا بیمارسااتان:در ايننن سننتون،با توجننه بننه يننت هنناي زيننر (موجننود در  )Drop Boxنحننوه
انتقال به بیمارستان انتخاب فردد:



شخواً يا تدسط اانداده



نیروهاي درددم



اورژانس115



ساير ددارد



نادشخص

 -7تاريخ را اد آسیب  :در اين ستون ،تاريخ روز رنداد حادثه انتخاب شود.
-8داااده دحتر ا  :در ايننن سننتون ،بننا توجننه بننه يننت هنناي زيننر(ددجاادد در  )Drop Boxنننوع منناده محترقننه
انتخاب شود.



بمب



دينادیت



فشفش



از



نفت



اكلیل



كبريتم
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كپسد



نارنجك



تر



سیگارت



آبشار



دندر



بنزين



باروت



آتش



نادشخص



ساير ددارد

دثا  :در دداردي ك ساداتگم تدساط اجساادم ن یار وادس و ساتیك و ....ايجااد دام شاددز زينا آتاش
انتخاس ردد.
-9نحده تهیا دااده دتحر ا  :در ايان ساتدنز باا تدجا با آيات هااي زيار(ددجادد در )Drop Boxنحاده
تهی داده دحتر

انتخاب شدد.

 اري اري ش ه
 دست ساز
 تدسط دوستان
 نادشخص
 ساير ددارد
-11ندع فعالیات :در ايان ساتدنز باا تدجا با آيات هااي زيار (ددجادد در )Drop Boxنادع فعالیات فارد
دو وم انتخاس ردد.
 حین ساات دداد دحتر
 حین عبدر از دحل و دع حادث
 حین بازي با دداد دحتر
 حین پري ن از روي آتش
 حین تماشا كردن
 حین انجام وظیف (براي پرسنل نیروي انت ادم و نیروهاي اد ادي)
 نادشخص
 ساير ددارد
 -11دحل و دع حادثا  :در ايان ساتدنز باا تدجا با آيات هااي زيار (ددجادد در )Drop Boxدحال و ادع
حادث انتخاب ردد.
 داال اان و حیاط
 د رس
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 كدو و ایابان
 پارك
 دحل كار
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 -12نداحم آسیب دي ه ب ن  :در اين ساتدنهاز باا تدجا با آيات هااي زيار (ددجادد در  )Drop Boxابتا ا
در ستدن نخست ناحی آسیب ديا ه با ن انتخناب ارددز در صادرتم كا تنهاا ياك ناحیا با ن آسایب
دي ه بدد ياا زينا كال با ن انتخااس رديا ز در ساتدن دوم و سادم زينا "ناحیا آسایب در ساتدن
بل دشخص ش ه است" را انتخاس فردايی .
در صاادرتم كا باایش از يااك ناحیا با ن آساایب ديا ه بااددز ناحیا آساایب بعا ي در سااتدن دوم و در
ستدن سدم زين "ناحی آسیب در ستدن بل دشخص ش ه است" را انتخاس فردايی .
در صدرتم ك بیش از دو ناحیا با ن آسایب ديا ه باددز ناحیا آسایب بعا ي در ساتدن سادم انتخااس
ردد.
 وش (ب دلیل كثرت ددارد آسیبز اين آيت ب صدرت دجزا در ن ر رفت ش ه است).
 سر و صدرت(سرز بینمز ابروز لبز وان ز پیشانمز دن ز دشز ردن)
 تن ( فس سین ز شك زكمر)
 ان ام فد انم(بازوزساع زدچ دستزكف دستزانگشتان)
 ان ام تحتانم (رانزساقز دچ پاز كف پاز انگشتان)
 لگن و ان ام تناسلم
 كل ب ن
 -13ناادع آساایب  :در اياان سااتدنز باتدج ا ب ا آياات هاااي زياار (ددجاادد در )Drop Boxش ا ي ترين ن ادع
آسیب انتخاب ردد:
 سايی

مز اراشی

م

 زا ز پار م و بري

م

 شكستگم
 سداتگم درج 1
 سداتگم درج 2
 سداتگم درج 3



طع عضد

 ل ش

م

 نلص عضد (كدريز كري)
 ساير ددارد
 نادشخص
*

ا ر فردي دوار ساداتگم شا ه باشا حتمااً ساداتگم بار اساا
ردد.
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 نادع اا دت :در اياان ساتدنز باتدجا با آيات هاااي زيار (ددجادد در )Drop Boxنادع اا دتدريافتم ذكر ردد:



ا دت سرپايم



ا دت بستري



ع م دريافت ا دت بعلت رضايت شخوم

- 15نتیج ا هنگااام تاارایص :در اياان سااتدنز باتدج ا ب ا آياات هاااي زياار (ددجاادد در )Drop Boxناادع
نتیج هنگام ترایص ذكر ردد:

*



بهبدد



دعلدلیت



فدت



اعزام



نادعلدم(ب علت رضايت شخوم)

تذكر :اين بخش پس از استعالم از واح د ارك پزشكم تكمیل ردد.
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