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هٌابع ٍ اهکاًات  :تلفه
کارکٌاى هرتبط :اعضبی غیز َیئت علمی ،فزاگیزان ،ياحذ آمًسش
شرح دستَرالعول :

بب تًجٍ بٍ وبًد پشضک متخػع داخلی ،جزاحی ي کبردیًلًصیست مقیم غیز َیأت علمی در ضیفت عػز ي ضب ،لذا تىُب
مىبع استفبدٌ آمًسش ببلیىی فزاگیزان در ضیفت عػز ي ضب بٍ پشضک متخػع طب ايرصاوس محذيد می ضًد ،در وتیجٍ
در بخص ايرصاوس رعبیت مًارد سیز الشامی می ببضذ:
 .1سطح 1ي  2تزیبص کٍ تًسط پشضک عمًمی يیشیت می ضًوذ ،تًسط َمبن پشضک تعییه تکلیف ي درمبن غًرت
گیزد.
 .2در سطح3ي  4ي  5پشضک متخػع طب ايرصاوس بیمبر را يیشیت ومًدٌ ي در خػًظ بیمبر قلبی ،تعییه تکلیف
در حیطٍ يظبیف رسیذوت قلب می ببضذ بذیُی است در ایه خػًظ ایىتزن قلب آمًسش ببلیىی را اس رسیذوت
مزبًطٍ دریبفت می دارد.
 .3در مًرد بیمبران مطتزک قلبی ي غیز قلبی بب َمکبری دي طزفٍ گزيٌ قلب ي طب ايرصاوسس در مسًرد بیمسبر تعیسیه
تکلیف می ضًد ي در سیز بیمبری ،اگز وتبیج حبغل اس بزرسی َب بٍ وفع غیز قلبی بًدن بیمبر ببضذ تعیسیه تکلیسف
ي تزخیع بیمبر بٍ عُذٌ پشضک طب ايرصاوس ،ي در غًرت قلبی بًدن بیمبر بٍ عُذٌ گسزيٌ قلسب اسست .بىسببزایه
ایىتزن قلب در مًرد بیمبران غیز قلب َیچگًوٍ مسئًلیتی وذارد .ي بب تًجٍ بزگشار ضذن ريتیطه َسبی مختلسف در
بخص َبی مزبًطٍ ،آمًسش خًد را اس سزيیس مزبًطٍ خًاَذ گزفت.
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