هشخصبت پبیگبٍ

هشخصبت هطئْل پبیگبٍ

ًبم پبیگبٍ :
ًبم داًشگبٍ علْم پسشکی :
ًْع پبیگبٍ :شِری

شِر /شِرضتبى:
اضتبى:




ضبیر هْارد .......

جسئی از بیوبرضتبى
جسئی از راُذارخبًَ

اضتفبدٍ از هبدٍ  :192بلی


لذهت ضبختوبى :کوتر از 5ضبل




جسئی از هرکس بِذاشتی درهبًی

)

بیي  5 -10ضبل 



جسئی از پلیص



پبرکیٌگ :دارد





ًذارد



خیر



هیساى اجبرٍ .........

بیش از 10ضبل 



جسئی از ُالل احور



تعذاد اتبلِبی ضبختوبى ........ :

 اُذایی از هٌببع اضتبًذاری 

از طریك ّزارت راٍ ّترابری

هطبحت زیر بٌب  .........هتر هربع





اضتیجبری

اهکبًبت ضبختوبى :آة شِری آة چبٍ  برق شِری  هْتْر برق

فبصلَ پبیگبٍ تب جبدٍ  .........هتر
گًْگی احذاث :اُذایی از طرف هردم

 ( دارای ضٌذ بَ ًبم داًشگبٍ  بذّى ضٌذ 

هبلکیت ضبختوبى :هلکی

ًْع ضبزٍ پبیگبٍ :ضبختوبى  کبًکص 
اضکلت فلسی  اضکلت بتًْی 
ّضعیت اضتمالل ضبختوبى :کبهال هطتمل

ًبم ًّبم خبًْادگی :
ضببمَ خذهت:

هشخصبت پبیگبٍ

 جبدٍ ای 

جسئی از آتش ًشبًی

هیساى تحصیالت:

تبریخ تبضیص :

/

چبرت تشکیالتی هصْة :دارد



احذاث تْضط هٌببع داًشگبٍ

/

گبز

 تلفي 

ضبیر هْارد ............

13





ًذارد

وشبوی دقیق پستی پبیگبي:
محىر مکبن یببی :

جمعیت تحت پىشش :

تلفه:
ومببز:

فبصلَ تب پبیگبٍ بعذی اّرژاًص:
فبصلَ تب پبیگبٍ لبلی اّرژاًص:

فبصلَ تب پبیگبٍ بعذی پلیص:
فبصلَ تب پبیگبٍ لبلی پلیص:

فبصلَ تب پبیگبٍ بعذی ُالل احور:
فبصلَ تب پبیگبٍ لبلی ُالل احور:

ّضعیت پرضٌلی
لراردادی ..........
کبرداى :

تعذاد کل پرضٌل پبیگبٍ .........:
کبرشٌبش :
پسشک :

شرکتی ..........

رضوی ..........
تکٌطیي :

ضبیر هْارد:

اپراتْر :

ّضعیت آهبْالًص
تعذاد کل آهبْالًطِبی فعبل ....... :

دّر ًْیطی آهبْالًص :دارد



تحْیل بَ شخص



ًْع آهبْالًص

ًذارد



بیوَ شخص حبلج :دارد 
تحْیل گردشی

کذ

ًذارد





ضبل ضبخت

شوبرٍ شبضی

شوبرٍ شِرببًی

ّضعیت بیطین
ضیبر  /هْببیل ........... :
بیطین دضتی .........

حببت ........... :
بیطین خْدرّیی ..........



بیوَ کبهل بذًَ :دارد

ًذارد 

دکل :دارد

خْدرّیی .......... :



ًذارد 

ّضعیت تجِیسات
اضکْپ اضتریچر
آتل کْالر گردًی




الًگ بک بْرد



شْرت بک بْرد



ضبکشي برلی بب کبًکشي 

هلحفَ ضْختگی



چیر اضتریچر





کپطْل آتش ًشبًی

ّضبیل حببت ضبزی اًذام(آتل)
پذ زایوبى



تعداد مبمىریتهبی اوجبم شدي در یکسبل گذشتً:
وبم تکمیل کىىدي فزم :
وبم مسئىل اورژاوس : 115

سمت :

محل امضب:
وبم رئیس مزکز مدیزیت وفىریتهبی پزشکی استبن :

تبریخ تکمیل فزم:


کیت احیب

