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 مىابع ي امکاوات :
 کارکىان مرتبط  :اعضبی ّیئت علوی ،فزاگیزاى
 شرح دستًرالعمل :
.1

هعبٍى آهَسضی ببیذ بب ّوبٌّگی ٍ ّوکبری هذیزگزٍُ بزًبهِ آًکبلی اعضبی ّیئت علوی را تٌظین ٍ بعذ اس تأییذ ریبست بیوبرستبى
جْت اطالع رسبًی بِ ٍاحذّبی آهَسضی -درهبًی ارائِ دّذ.

.2

دستیبر ارضذ ببیذ بزًبهِ کطیک دستیبراى را بب ّوبٌّگی هذیز گزٍُ یب هعبٍى آهَسضی گزٍُ لبل اس هبُ جذیذ تٌظین ٍ جْت اطالع
رسبًی بِ ٍاحذّبی آهَسضی -درهبًی ارائِ دّذ.

.3

بب تَجِ بِ فعبل بَدى اٍرصاًس بیوبرستبى ببیذ بِ صَرت  24سبعتِ بب احتوبل ٍلَع هَارد اٍرصاًسی در بخص ّبی بستزی ٍ لشٍم
حضَر دستیبراى کطیک بز ببلیي بیوبر بِ هحض هَاجِْ بب بیوبراى اٍرصاًسی در کلیِ بخص ّب دستیبراى ارضذ هَظفٌذ درهبى را در
اٍلَیت لزار دادُ ٍ بز ببلیي بیوبر حبضز ضًَذ.

.4

دستیبر کطیک ببیذ اس سطَح تزیبص در بیوبرستبى آگبّی داضتِ ببضذ.

.5

دستیبر کطیک ببیذ اس هحذٍدُ سهبى ابالغ ضذُ اس سَی بیوبرستبى جْت ارائِ خذهبت آگبّی داضتِ ببضذ.

.6

طبك ّوبٌّگی هذیز گزٍُ ٍ هعبٍى آهَسضی در بخص  ICUدستیبر ارضذ CCU ،دستیبر ارضذ بِ ّوزاُ دستیبر سبل دٍم یب سَم ٍ
در بخص اٍرصاًس طبك فلَچبرت تعییي ضذُ ،ضزایط رسیذگی بِ بیوبر بذحبل هذیزیت ضَد.



الذاهبت اٍلیِ ضبهل ببسکزدى راُ َّایی ،هبًیتَریٌگ دلیك بیوبر ،اکسیضى تزاپی ،هبسبص ،تغییز ٍضعیت بیوبر ،ارسبل آسهبیطْبی
حیبتیّ ،وبٌّگی بب تین احیبءّ ،وبٌّگی جْت پذیزش در بخص هزالبت ّبی ٍیضُ ٍ ...

 مىـابـع /مراجع :فلَچبرت آهَسضی فزاگیزاى در اٍرصاًس.
عىًان

وام ي وام خاوًادگي

سمت

تهیه کننده

دکتز سیذهصطفی سیذحسیٌی

هذیز گزٍُ للب ٍ عزٍق

تاییدکننده

دکتز هحوذحسي عبذاللْی

ریبست بیوبرستبى

تصویب کننده

اعضبی تین هذیزیت آهَسضی بیوبرستبى

تین هذیزیت آهَسضی بیوبرستبى
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