
 بسمه تعالی

 مستقر در بخش ها مقرر گردید اقدامات ذیل صورت پذیرد: ICUبهبود ویزیت بیماران نیازمند  جهت

به صورت روزانه در دفتر پرستاری جمع بندی و برای معاونت درمان ،  ICUلیست بیماران نیازمند  -1

آقای دکتر میراسکندری و آقای دکتر بیگ محمدی ارسال گردد. نحوه جمع آوری لیست مذکور در 

 هر بخش پس از تأیید رئیس بخش یا جانشین رئیس بخش مربوطه می باشد.

ه مشاره بیهوشی نوشته شده و در پوشه در بخش ها به صورت روزان ICUجهت بیماران نیازمند  -2

 جداگانه ای همراه با پرونده مربوطه نگهداری گردد.

 ICUبه استاد مقیم  2و1مشاوره بیماران مذکور در شیفت صبح در ساختمان امام ، عفونی و طبی  -3

ولیعصر، بخش اورژانس به استاد  ICUجنرال ، ساختمان ولیعصر و نورولوژی و پوست به استاد مقیم 

کانسر توسط دستیار بیهوشی  ICUاورژانس و بیماران ساختمان کانسر به استاد مقیم  ICUمقیم 

 اطالع رسانی و کسب تکلیف می گردد.

جنرال ،   ICUبه استاد مقیم  1و2، عفونی و طبی این امر در شیفت شب در ساختمان امام خمینی  -4

 کانسر ICUو کانسر استاد آنکال  انساورژ ICUولیعصر ، اورژانس، نورولوژی و پوست استاد مقیم 

 توسط دستیار بیهوشی اطالع رسانی و تعیین تکلیف خواهد شد.

اخذ خواهد در درمانگاه طبق روال قبل انجام و تأیید از استاد مربوطه  بستری مشاوره های پره آپ -5

 مشاوره ها ضروری است .در و مهر استاد  شد

داشته باشد  ICUبه  لبیماری شرایط حیاتی جهت انتقا ICUدر صورتی که در بین بیماران نیازمند  -6

نیز اطالع  ICUهای دیگر جهت انتقال به  ICUبه سایر اساتید مقیم  ICUبا نظر استاد مربوطه 

 رسانی خواهد شد.

 ICUو دستیار و استاد محترم معالج بیمار  محترم دستیار و استاد توسط ICUپیگیری انتقال به  -7

 انجام دهند. ICUاز انجام مشاره پیگیری های الزم جهت انتقال به  انجام خواهد شد که پس

و  نیاز است که به مهر و امضای استاد معالج نیز برسد ICUمشاوره گروه معالج جهت انتقال به  -8

 هم برگه های مشاوره را مهر نماید .ICUمحترم همچنین استاد 

توسط همکاران دفتر و اینتوبه  ICU یست مورد نیاز برای بررسی وضعیت بیماران نیازمند لچک  -9

 سال می گردد.پرستاری تدوین و روزانه توسط سوپروایزر مربوطه تکمیل و به دفتر پرستاری ار

 

 


