هراحل تدوین"پرونده اورژانس"
تشکیل تین تدوین پرونده اورژانس در هعاونت درهان دانشگاه علوم پزشکی و خدهات بهداشتی درهانی تبریز:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سوت

1

جناب آقای دکتر قاسوی

هؼبٍى درهبى ٍقت داًطگبُ

2

جناب آقای دکتر عال

سرپرست علوی اورشانس هرکس آهوزشی درهانی اهام رضا(ع))

3

جناب آقای دکتر علی عبادی

قبئن هقبم هؼبٍى درهبى ٍ هذیز اهَر ثیوبرستبى ّب ٍ تؼبلی خذهبت ثبلیٌی

4

دکتر وحید قربانساده

هذیز ًظبرت،اػتجبرثخطی ٍ صذٍر پزٍاًِ ّب

5

دکتر ایوب یعقوب دوست

کبرضٌبس هسئَل اػتجبرثخطی

6

جناب آقای قهرهاى شیرزاد

هذیز ادارُ پزستبری داًطگبُ

7

سرکار خانن آهنه هیرزائی

کبرضٌبس هسئَل حبکویت ثبلیٌی داًطگبُ

8

جناب آقای احود هیراب

کبرضٌبس اػتجبرثخطی ثیوبرستبًْب ٍ هزاکش آهَسضی درهبًی

9

جناب آقای رشید یسدانی

کبرضٌبس هسئَل هذارک پشضکی هؼبًٍت درهبى داًطگبُ

10

سرکار خانن هستقیوی

کبرضٌبس هسئَل هذارک پشضکی هزکشآهَسضی درهبًی اهبم رضب(ع)

11

سرکار خانن شرکتی

سزپزستبر ثخص اٍرصاًس هزکش آهَسضی درهبًی ضْیذ هذًی

12

جناب آقای هادیساده -سرکار خانن خدادادی

سزپزستبر ثخص اٍرصاًس هزکش آهَسضی درهبًی کَدکبى

13

جناب آقای عابدی

سزپزستبر ثخص اٍرصاًس ثیوبرستبى ضْیذ هحالتی

14

سرکار خانن علوی

کبرضٌبس هسئَل هذارک پشضکی ثیوبرستبى ػبلی ًست

 - 1استخزاج الشاهبت ثجت پزًٍذُ اٍرصاًس در اٍرصاًسْبی ثیوبرستبًی هٌطجق ثز آخزیي دستَرالؼولْبی اثالغی ٍسارت
هتجَع ،کتبة راٌّوبّبی هلی سالهت ٍسارت هتجَع ،کتبة استبًذارد ثیي الوللی اػتجبرثخطی ثیوبرستبًْبٍ -یزایص
چْبرم( ٍ2011 )JCIاستبًذاردّبی اػتجبر ثخطی در ثیوبرستبًْب
 - 2دریبفت ٍ ثزرسی ًوًَِ ّبی جبری پزًٍذُ اٍرصاًس در کلیِ هزاکش تبثؼِ داًطگبُ ػلَم پشضکی ٍ خذهبت ثْذاضتی
درهبًی تجزیش
 - 3جوغ ثٌذی اػالم ًظزات ارضبدی کبرضٌبسبى ٍسارت ثْذاضت درهبى ٍ آهَسش پشضکی ٍ داًطگبُ ػلَم پشضکی ٍ
خذهبت ثْذاضتی درهالًی تجزیش در خصَظ الشاهبت پزًٍذُ اٍرصاًس طی هکبتجِ  5/59833هَرخِ 92/7/28
 - 4اػوبل ٍ درج الشاهبت ثجت پزًٍذُ اٍرصاًس ٍ ًظزات ارضبدی در آخزیي ٍیزایص پزًٍذُ اٍرصاًس ٍسارت ثْذاضت
درهبى ٍ آهَسش پشضکی
 - 5تذٍیي فزهت اٍلیِ ٍ ثزرسی در  4جلسِ کبری ثِ هٌظَر طزاحی ،یکسبى سبسی ٍ ًْبیی ًوَدى پزًٍذُ

 - 6ارسبل پزًٍذُ اٍرصاًس طزاحی ضذُ ثِ ادارُ اٍرصاًس ٍسارت هتجَع ٍ ٍاحذ ًظبرت ٍ اػتجبرثخطی جْت اخذ ًظزات
کبرضٌبسی تذٍیي دستَرالؼول تکویل پزًٍذُ اٍرصاًس ثیوبرستبًی
 - 7تطکیل آخزیي جلسِ ٍ تأییذ ًْبیی پزًٍذُ ٍ دستَرالؼول تکویل پزًٍذُ اٍرصاًس ثب حضَر اػضبی تین
خزداد -1393ادارُ حبکویت ثبلیٌی

