بسمه تعالي

904/1111د
1941/01/11
ندارد

معاونت درمان

معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني .....
موضوع :در پاسخ به استعالم در خصوص لیبل چاپی در سربرگ اوراق پرونده بیمار و ترتیب اوراق پرونده اورژانس و سرپایی

با سالم و احترام
نظر به استعالم تعداد کثیری از دانشگاه ها در خصوص نصب لیبل چاپی در سربرگ اوراق پرونده های پزشکی
و همینطور اوراق مورد نیاز جهت تشکیل پرونده اورژانس و سرپایی مربوط به سنجه های شماره  1-3و 2-3
اعتباربخشی بخش مدیریت اطالعات سالمت ،موارد ذیل طبق مصوبات جلسه مورخ  49/11/2کمیته کشوری
مدیریت آمار و اطالعات درمان و همینطور نظرات اداره اورژانس بیمارستانی مرکز مدیریت حوادث و فوریت
های پزشکی ،جهت استحضار مراکز درمانی و ارزیابان ارشد به شرح ذیل اعالم می گردد:
 .1نصب لیبل چاپی اطالعات در سربرگ اوراق بیمار بر روی کلیه اوراق پرونده پزشکی مجاز نمی باشد.
 .2تذکر مربوط به سنجه ( 1-3تذکر :منظور از سرپایی ،مراجعین درمانگاه ومراجعین اورژانس که براساس
تریاژ نیاز به بستری یا تحت نظر بودن ندارند و به صورت سرپایی ویزیت می شوند ،می باشد ).حذف
می شود.
 .3برای مراجعین اورژانس که بر اساس سطح بندی تریاژ در سطوح  3 ، 2 ، 1قرار می گیرند؛ الزم است
پرونده اورژانس شامل (فرم تریاژ ،مشخصات بیماران ،رضایت بیمار ،شرح حال ،شرح اقدامات پزشکی
و پرستاری ،آزمایشها و تصویربرداری ،ثبت نتیجه نهایی و خالصه پرونده) تشکیل و پس از تعیین
تکلیف در صورت بستری شدن ،پرونده بستری با اوراق بستری مورد نیاز تشکیل شود .شایان ذکر
است بیماران در سطح  9تریاژ که نیاز به پروسیجر دارند نیز مشمول این بند می شوند.
 .9درخصوص کلیه بیماران سطح  5تریاژ و بیماران سطح  9که نیاز به پروسیجر ندارند ،نیاز به پرونده
اورژانس و خالصه پرونده نیست و فرم تریاژ اورژانس کفایت می کند.

 .5منظور از «پرونده سرپایی» پرونده درمانگاه می باشد .پرونده درمانگاه جهت درمانگاه های بیمارستان
همان کارت ویزیت درمانگاه (شامل اطالعات هویتی ،تاریخ مراجعه ،تشخیص و شرح اقدام ،نام و
امضای پزشک درمانگاه) می باشد.

