ن ففرراایینندد::
ععننوواان

س
ش ااووررژژااننس
ت ننظظرر گگررففتتنن ببییمماارراانن ددرر ببخخش
ففررآآیینندد تتححت

Sh/FI
Sh/FI 20/9
ککدد سسنندد20/9::
1397/7/5
خ تتددوویینن1397/7/5::
تتااررییخ
1401/4/7
خ ااببالالغغ1401/4/7 ::
تتااررییخ

ی
ت آآممووززششی
ممععااووننت
ی
ی وو ددررممااننی
ن آآممووززششی
ببییممااررسستتاان
ی ))ررهه((
ششههییدد صصددووققی

س
ش ااووررژژااننس
خش
س ببخ
ش  ::ررئئییس
ل پپااییش
ب ففرراایینندد وو ممسسئئوول
صصااححب

1401/4/4
ی1401/4/4 ::
خ ببااززننگگرری
تتااررییخ
1402/4/4
ی1402/4/4 ::
ی ببععددی
خ ببااززننگگرری
تتااررییخ

س
ش ااووررژژااننس
خش
ل ببخ
ن،،پپررسسننل
ی وو ففررااگگییرراان
ت ععللممی
ی ههییاات
ضاای
ددااممننهه  ::ااععض

ش22::
ششممااررهه ووییررااییش

س
ش ااووررژژااننس
ن ددرر ببخخش
ن ببییمماارراان
ظرر گگررففتتن
ت ننظ
ففررآآیینندد تتححت
پرستار تریاژ

گروه بندی بیماران بر اساس سطوح تریاژ

بیمار سطح دو تریاژ

بیمار سطح یک تریاژ

رزیدنت ،اینترن و
پرستار

رزیدنت ،اینترن و
پرستار

احیای بیمار توسط رزیدنت
ارشد و اینترن طب اورژانس و
پرستار مربوطه در زمان صفر

مدیریت بیمار توسط
رزیدنت سال دوم و
اینترن طب اورژانس
و پرستار مربوطه در
زمان  10-15دقیقه

احیای ناموفق

ااننتتققاالل ببهه
سسرردد خخااننهه

احیای
موفق

بیمار سطوح سه و چهار تریاژ

رزیدنت ،اینترن و پرسنل
اتاق عمل

ورود بیمار به قسمت تخت های
مانیتوردار

ورود بیمار به اتاق CPR

ورود بیمار
به سطح
یک

رزیدنت ،اینترن و
پرستار
ااننتتققاالل ببهه ااتتااقق
 CPRوو ااننججاامم
CPR
ت الالززمم
انتقال بیمار به قسمت ااققدداامماات

تخت های مانیتوردار
و ادامه مراقبت های
تشخیصی و درمانی
بیمار تحت نظر
رزیدنت طب سال
دوم و اینترن طب
اورژانس و پرستار
مربوطه

ت وو ممششااووررهه
ت ووییززییت
ددررخخووااسست
ی
س ههاای
ی الالززمم اازز سسررووییس
ههاای
ممررببووططهه

تداوم
و ضع ی ت
قبلی بیمار

بیمار ترومایی غیر از سطح یک تریاژ

ورود بیمار به قسمت
تخت های عادی
رزیدنت ،اینترن و پرستار

مدیریت بیمار توسط
رزیدنت سال اول و
اینترن طب اورژانس و
پرستار مربوطه در
زمان  45-60دقیقه

ورود به قسمت اتاق عمل اورژانس و
مدیریت توسط رزیدنت سال دوم و
اینترن طب اورژانس و پرسنل اتاق
عمل در زمان  10-15دقیقه
اتند مربوطه

درخواست ویزیت و مشاوره
های الزم از سرویس های
مربوطه

اتند مربوطه

ورود بیمار
بر سطوح
پایین تر
تریاژ
ااننتتققاالل ببییمماارر ببهه
ت
ت تتخخت
ققسسممت
ههاایی ععااددیی

ت ههاایی ببییمماارر ددرر
ااددااممهه ممررااققببت
ت ههاایی ممااننییتتوورردداارر
ت تتخخت
ققسسممت

درخواست ویزیت و مشاوره
های الزم از سرویس های
مربوطه
ورود بیمار به
سطوح جدید
تریاژ

ب
ت ممننااسسب
ااننتتققاالل ببهه ققسسممت
ت تتووسسطط
وو ااددااممهه ممررااققببت
تتییمم ددررممااننیی ممررببووططهه

لزوم تداوم حضور
بیمار در بخش
اورژانس

عدم لزوم تداوم
حضور بیمار در
بخش اورژانس

تداوم وضعیت
قبلی بیمار
ت
ااننتتققاالل ببییممااررببهه ققسسممت
س
ب ددرر ااووررژژااننس
ممننااسسب
خخااررجج اازز ااتتااقق ععمملل
ت ببییمماارر
ااددااممهه ممررااققببت
ت ههاایی
ت تتخخت
ددرر ققسسممت
ععااددیی

ش
ااننتتققاالل ببییمماارر ببهه ببخخش
ص اازز
ممررببووططهه ییاا تتررخخییص
س
ااووررژژااننس

