باسمه تعالی
«دستورالعمل تکمیل پرونده اورشانس بیمارستانی»

.
در ابتدا نام دانشگاه و مرکز درمانی مربوطه ذکر می گردد ،تکمیل مشخصات اعم از؛ وس هلی ٍ ضوبضُ پطًٍسُ  ،سببمِ بستطی ً -بم ٍ
ًبم ذبًَازگی ،جٌسٍ ،ضؼیت تبّل،ضْطی -ضٍستبیی(بط اسبس سىًَت بیوبض) ،تبضید تَلس ،هصّب ،ضغل،آزضس ٍ تلفي ،تبضید ٍ سبػت
پصیطشًَ ،ع ٍضٍز ،پعضه هؼبلج ،تبضید ٍ سبػت تطذیص ،زلیل پصیطش (جعء آیتن ّبی ستبضُ زاض(زض سیستن) ٍ ثبت زلیك ٍ بوَلغ زض
سیستن  HISهطوع آًْب زض ولیِ هطاوع آهَظضی زضهبًی ٍ بیوبضستبًْب ضطٍضی ٍ اجببضی هی ببضس.

درج سمان پذیزش و تزخیص بیمار بو منظور استخزاج شاخص ىای اولویت دار
اورژانس –جشء آیتم ىای الشامی و مورد استفاده در درمان-قانونی -پژوىشی
می باشذ.

 بطای یىپبضچگی اعالػبت زضٍى بیوبضستبًی ٍ بیي بیوبضستبًی ،وس هلی ،ضوبضُ پطًٍسُ ٍ ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی جعء ضٌبسِ ّبی اصلی بیوبضهَضز تَجِ لطاض گیطز ٍ زض پطًٍسُ الىتطًٍیه بیوبض جعء ولیسّبی اصلی ٍ اضتببعی هستٌسات بیوبض لطاض زازُ ضَز.
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 زضج ولیِ اعالػبت اػن اظ ًبم ّوطاُ یب هؼطف بیوبض ،آزضس ٍ تلفي ّوطاُ یب هؼطف بیوبضًَ ،ع پصیطشًَ ،ع ٍضٍز ،وس ٍسیلِ ًملیِ ،ػلتجطاحت زض هَاضز هصسٍهیت ً ،بم هطوع اًتظبهی زض صَضت اعالع ،هحل ٍ ظهبى ضخ زاز حبزثِ  ،زض صَضت ًیبظ ٍ بِ هٌظَض اضائِ زض هطاجغ
لضبیی ٍ زفبع اظ حمَق بیوبض ٍ وبزض زضهبًی العاهی هی ببضس.

بطچسبْبی الصبلی( )Labelضبهل زازُ ّبی هطبَط وس هلیً ،بم ًبم ذبًَازگی ،ضوبضُ پطًٍسُ،تبضید تَلس ،جٌس،تبضید پصیطشًَ،ع بیوِ ،ضغل
ٍ بَزُ ٍ زض توبم صفحبت پطًٍسُ زض هحل هطبَعِ الصبق هی گطزز.

 زضج اعالػبت هطبَط بِ فَت ،اًجبم اتَپسی ،ػلت فَت بیوبض ٍ ًبم ٍ اهضبء هسئَلیي هستمین زض اضتببط بب بیوبض اػن اظ :هسئَل پصیطش،پعضه اٍضغاًس ،پعضه هترصص ٍ پطستبض هسئَل بِ هٌظَض صسٍض گَاّی فَت بیوبض ٍ ثبت زض پطًٍسُ بیوبض ٍ اضائِ بِ ازاضُ پعضىی لبًًَی
استبى العاهی هی ببضس.

 هستٌس سبظی وبهل ٍ زلیك توبهی آیتن ّبی هطبَط بِ بطگِ ضطح حبل تسٍیي ضسُ زض بیوبضستبًْبی ضْطستبًْب ضطٍضی بَزُ ٍلی زضهطاوع آهَظضی زضهبًی بط اسبس ًیبظ ترصصی هطوع هی تَاًس فطم ترصصی ضا بب ًظط گطٍُ عب اٍضغاًس ٍ پس اظ استؼالم ٍ اذص تبییس
وویتِ هساضن پعضىی هؼبًٍت زضهبى جبیگعیي ًوبیس.الظم بِ شوط هی ببضس .
 هستٌس سبظی سیط بیوبضی زض ّوِ هطاوع ٍ بیوبضستبًْب ػیي پطًٍسُ اصالحی تَصیِ هی ضَز.. اضائِ ذالصِ پطًٍسُ (ػوَهی ٍ الصبلی) بِ ّوِ هطاجؼیي اٍضغاًس العاهی است.2

 زض صَضت اًجبم اػوبل پبضا ولیٌیىی  ،آظهبیطبت ٍ ًتبیج ضازیَگطافیًَ ،اض للبی ًَ ،اض هغعی ،اوَ ٍ  ....بِ پطًٍسُ بیوبض الصبق ٍ وپیهساضن هطبَعِ بِ بیوبض تحَیل ذَاّس ضس.

ارزیابی مجدد توسط پسشک:

 هستٌسات ًطبى هیسٌّس اضظیببی ّبی هجسز جْت تؼییي تىلیف بیوبض بطای تطذیص ،اضجبع یب بستطی زض سبیط برطْب بب زضًظطگطفتيهحسٍزُ ظهبًی اػالم ضسُ تَسظ سطپطست ػلوی برص اٍضغاًس ٍ هٌغبك ظهبى ّبی استبًساضز سغَح تطیبغ  ESIبَزُ ٍ ببیس ضػبیت
ضَز
گسارش اجرای دستورات داروئی توسط پرستار:

*تَجِ ( :اجطای زاضٍّبی هرسضاظ لبیل زیگَوسیي ٍضیسی،تغصیِ ٍضیسی ،اًسَلیي ٍ  ......هٌغبك بط ذظ هطی تسٍیٌی هطاوع بَزُ ٍ ثبت هْط ٍ اهضبء پطستبض زٍم زض هَاضز فَق
العاهی است).

 بیوبضستبى ذظ هطی ٍ ضٍضی ضا تسٍیي ًوَزُ وِ بطاسبس آى اجطای زستَضات پعضه زض ضابغِ بب توبم هرسضّب ببحضَض زٍوبضضٌبسپطستبضی اًجبم گطفتِ ٍ زض پطًٍسُ ثبت ٍ تبییسهیگطززوِ زضوتببچِ ذغوطی ٍضٍضْبی بیوبضستبى هَجَز است ٍاظالگَی آى تبؼیت هی
ًوبیس.
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 آهَظش ّبی اضائِ ضسُ بِ بیوبض زض ًْبیت بب اثط اًگطت /اهضبی ٍی هستٌس ذَاّس بَز. -الظم بِ شوط است فطم ّبی؛  ،CPRاػعام ،هطبٍضُ ّب ٍ بطي فَت ٍ سبیط  ...بِ صَضت فطم ّبی جساگبًِ ضویوِ پطًٍسُ ذَاّس بَز.
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