
 دستَسالؼول تكويل فشم ّبي كبغزي پشًٍذُ الكتشًٍيك هذاسس

پيشٍ عشاحي ًشم افضاس پشًٍذُ الكتشًٍيك هذاسس، فشم ّبي ريل بِ هٌظَس جوغ آٍسي اعالػبت اص سغَح هحيغي 

ٍ هغببق بب آيتن ّبي هَجَد دس پشًٍذُ الكتشًٍيك (دسغَستي كِ سايبًِ دسسغَح هحيغي دسدستشس ًببضذ)

 :  ايي فشم ّب ػببستٌذ اص. عشاحي ضذ

  سبل18 تب 6فشم اعالػبت سالهت گشٍُ سٌي - 1

  سبل18 تب 6فشم حَادث گشٍُ سٌي - 2

  سبل18 تب 6فشم اعالػبت هشگ گشٍُ سٌي - 3

 فشم فؼبليت ّبي بشًبهِ ّبي ًَجَاًبى - 4

هطخع ضذُ اًذ ٍ دس  (ػذد)اص آى جب كِ بؼضي اص آيتن ّبي پشًٍذُ داساي چٌذيي صيش هجوَػِ هي ببضٌذ، ايي هَاسد بب كذ 

ٌّگبم ٍسٍد اعالػبت، ثبت كذ هشبَعِ كفبيت هي كٌذ ٍ اگش بيص اص يك گضيٌِ ٍجَد داضتِ ببضذ ّوِ كذّبي هشبَعِ ببيذ 

 . ثبت ضَد

  سبل18 تب 6ًحَُ تكويل فشم اعالػبت سالهت گشٍُ سٌي 

 ، سبلي كِ اعالػبت تكويل هي گشدد ٍجْت تكويل فشم ابتذا دس سديف افقي ببالي فشم ًبم داًطگبُ، ًبم ضْشستبى

 . كذ يب ضٌبسِ هذسسِ اي كِ اعالػبت آى ثبت هي گشدد، ًَضتِ ضَد

 سبل، ّش سديف افقي هشبَط بِ اعالػبت يك 18 تب 6دس ًظش داضتِ ببضيذ كِ دس فشم اعالػبت سالهت گشٍُ سٌي 

 .داًص آهَص ٍ دس ٍاقغ هؼبدل ضٌبسٌبهِ سالهت داًص آهَص هي ببضذ

بِ تشتيب ًبم ٍ ًبم خبًَادگي فشد، كذ هلي ٍي، سي ٍي بِ سبل، جٌس، : دس سديف ٍسٍد اعالػبت سالهت فشد

سپس ٍصى بش حسب كيلَگشم ٍ قذ . سببقِ خبًَادگي ٍ ابتال ٍي بِ بيوبسي ًيبصهٌذ هشاقبت ٍيژُ ثبت هي گشدد

ٍجَد يب ػذم ٍجَد اختالل بيٌبيي يب ضٌَايي، هطكل دًذاًي، . ٍي بش حسب سبًتي هتش دس فشم ًَضتِ هي ضَد

، ٍجَد يب ػذم ٍجَد هطكل دس هؼبيٌِ فيضيكي، (BP)ٍضؼيت ٍاكسيٌبسيَى، اختالل سفتبسي، ٍضؼيت فطبس خَى

اقذاهبت اًجبم ضذُ دس هَسد فشد ٍ ًتيجِ اقذاهبت پس اص پيگيشي ّبي بِ ػول آهذُ ٍ ليست هطكالت فشد بش 

 .، ثبت مي گردداسبس كذ هشبَعِ كِ دس جذٍل ٍ صيش ًَيس فشم آٍسدُ ضذُ است

ّوبًٌذ فشم اعالػبت سالهت ٍ بش اسبس  ًيض  سبل18 تب 6 فشم اعالػبت اٍليِ هشگ گشٍُ سٌي ٍ فشم حَادث 

 . (هَاسد كذ داس بب ثبت كذ هشبَعِ ًَضتِ هي ضَد)اعالػبت دسخَاستي دس فشم ثبت هي گشدد

ػبهل ايجبد حبدثِ، هَاسد ػذم ايوٌي هشتبظ بب حبدثِ،  :دس فشم حَادث ٍفشم اعالػبت اٍليِ هشگ، سِ ستَى: ًكتِ

ػبهل . بب ركش يك هثبل ًحَُ تكويل ستَى ّبي ركش ضذُ بيبى هي گشدد. ػَاهل خغش هشتبظ بب حبدثِ ٍجَد داسد

: ًبستي كوشبٌذ ايوٌي، ػَاهل خغش هشتبظ بب حبدثِ: خَدسٍ سَاسي، هَاسد ػذم ايوٌي هشتبظ بب حبدثِ: ايجبد حبدثِ

 .ػذم سػبيت سشػت هجبص دس ساًٌذگي



گشٍُ بٌذي اغلي، صيشگشٍُ اغلي ٍ صيشگشٍُ )دس فشم اعالػبت اٍليِ هشگ، جْت تكويل ستَى ػلت هشگ : تَجِ

ٍ دس غَستي كِ ػلت . ، جذاٍلي دس اختيبستبى قشاس خَاّذ گشفت كِ ايي گشٍُ ّب سا هطخع هي كٌذ(صيشگشٍُ

 . ثبت گشدد"سبيش"هشگ دس ايي گشٍُ ّب ٍجَد ًذاضتِ ببضذ، دس ستَى 

 فشم فؼبليت ّبي بشًبهِ ّبي ًَجَاًبى 

 .هي ببضذ(غيشداًص آهَص/ داًص آهَص)ايي فشم جْت ثبت فؼبليت ّبي دس خػَظ سالهت ًَجَاًبى 

 تكويل فشم ، بِ هٌظَس تكويل ستَى ّب بِ ايي تشتيب سبلًبم داًطگبُ،  ًبم ضْشستبى، : دس ايي فشم، پس اص ثبت

 :ػول كٌيذ

هٌظَس ثبت ًَع اسايِ آهَصش بش اسبس ليستي است كِ دس صيش ًَيس آهذُ است هبًٌذ بشگضاسي : ٍاحذ فؼبليت 

 ....جلسِ، كبسگبُ، سويٌبس ٍ 

ثبت ػٌَاى آهَصش ّببِ گشٍُ ّذف است  هبًٌذ آهَصش بْذاضت بلَؽ، حَادث، تغزيِ، سفتبسّبي :  ػٌَاى فؼبليت

 ... پشخغش ٍ

 ....هبًٌذ هسئَليي، ٍالذيي، داًص آهَصاى ٍ. ثبت جوؼيتي كِ آهَصش ّب بِ آًْب اسائِ دادُ هي ضَد:  گشٍُ ّذف

 .ثبت تؼذاد افشادي است كِ آهَصش ّببِ آًْب اسائِ دادُ هي ضَد:  تؼذاد

 .ثبت جٌس افشادي كِ آهَصش ّببِ آًْب اسائِ دادُ هي ضَد:  جٌسيت

 ثبت هكبى فؼبليت بش اسبس ضْش ٍ سٍستب: هكبى

 ثبت هذت صهبى اجشاي ّش فؼبليت ساهطخع كٌيذ:  هذت

اص فشٍسديي تب اسفٌذ بش اسبس تشتيب هبُ ّب هثالً اگش صهبى اتوبم فؼبليت  ثبت صهبى اتوبم ّش فؼبليت: اتوبم  صهبى

 . ثبت هي گشدد11ٍ اگش بْوي ببضذ هبُ .......  3ٍ ٍ اگش خشداد ببضذ هبُ 1فشٍسديي ببضذ هبُ 

 .ثبت ّضيٌِ اًجبم فؼبليت بش حسب تَهبى هي ببضذ: (تَهبى) ّضيٌِ 


