
  

 بخش اورژانش بیمارستان امام خمینی بروجرد

 آموزش بدو بستری

 

 تمام مراجعین به بخش اورژانس : در اورژانس گروه هدف  

ساعته و در تمامی روزهای هفته  42بصورت  امام خمینی بروجرد بخش اورژانس بیمارستان  : معرفی بخش اورژانس

 آماده ارائه خدمات به شهروندان عزیز میباشد

احیاء (درمانگاه اورژانس مشتمل بر قسمت پذیرش اورژانس واحد تریاژ اتاق سی پی آر  : ساختار بخش اورژانس  

 و اتاق پزشک مقیم بخش اورژانس میباشد)پیشرفته

پرستار . میشوند)سطح بندی(مددجویان در بدو ورود به اورژانس تریاژ : روند رسیدگی به مددجویان بخش اورژانس  

 . ابتدا بر حسب شدت بیماری فرد را در سطح مورد نظر قرار میدهندتریاژ 

  که بالفاصله )مثل ایست قلبی و تصادفات شدید(مددجویان بدحال که نیاز به رسیدگی فوری دارند: 1سطح

 . به اتاق احیاء قلبی ریوی منتقل میشوند

  که پس از تشکیل پرونده و ضربه به سر و مسمومیت ها -بیماران پرخطر مثل درد قفسه سینه:  4سطح

 دقیقه ویزیت میشوند4-3کنترل عالئم حیاطی حداکثر ظرف 

  ئم الدرد کلیه میباشند که پس از کنترل ع –اکثرمددجویان مراجعه کننده به اورژانسمثل درد شکم :3سطح

دقیقه ویزیت  2-8حیاتی و تشکیل پرونده به قسمت تحت نظر اورژانس ارجاع و حداکثر ظرف مدت 

 .وندمیش

  بیماران سرپایی مثل مددجویانی که جهت دریافت یک خدمت به اورژانس مراجعه کرده اند و یا : 5و2سطح

مددجویانی که برای ویزیت سرپایی یا مشورت با پزشک و یا نشان دادن نتیجه آزمایشات مراجعه کردده اند 



بدحال تر میباشد و خواهشمندیم و اولویت ویزیت با مددجویان  . باید صبر و تحمل بیشتری داشته باشید

 صبور و شکیبا باشید

امام با توجه به اهمیت دریافت نتاج تستها وآزمایشات پاراکلینیک بخش اورژانس بیمارستان  :خدمات پاراکلینیک بخش اورژانس

زمان ممکن نتایج را در کوتاهترین (اسکن و سایر –آزمایشگاه رادیولوژی )با هماهنگی با واحدهای پاراکلینیک  خمینی بروجرد 

 .دریافت و پزشکان اقدامات تشخیصی و درمانی خود را در اسرع وقت برای شما عزیزان ارائه میدهند

 . با اجازه پزشک و پرستار بخش مددجو میتواند یک همراه داشته باشد : حضور همراه 

 آموزش به مددجو و خانواده

 1- ارائه فرم آموزش: آموزش مکتوب 

 2-شامل آموزش توسط پزشک و سرپرستار در بدو ورود حین بستری و زمان ترخیص میباشد: ه چهره آموزش چهره ب  

 .  بیمارستان امام خمینیبیمه های طرف قرارداد 

 انتقادات و شکایات

 1- با کمک صندوق نصب شده در اورژانس: کتبی 

 2- واحد مدیریت و در  دومدر شیفتهای صبح و عصر مراجعه به واحد حقوق گیرنده خدمت واقع در طبقه : حضوری

  مراجعه فرمایید دوم شیفتهای شب به دفتر پرستاری واقع در طبقه 

 نقاط قابل توجه وضروری

 در حفظ و نگهداری وسایل قیمتی خود دقت ذکنید 

  بخوبی مراقبت فرمایید (عکسها آزمایشات و سایر)از مدارک خود 

 در صورت گم شدن یا جابجایی مسئولیتی بر عهده پرسنل اورژانس نمیباشد . 

  از پرداخت هرگونه وجه نقدی بجز صندوق بیمارستان به سایر افراد یا قسمتها خودداری کنید و در صورت درخواست وجه

 نقد توسط افراد به واحد حقوق گیرنده خدمت مراجعه کنید

نظم و آرامش خود را در مدت حضور در این واحد حفظ کرده و توجه  المت با کیفیت باالخواهشمندیم بمنظور ارائه خدمات س  

 داشته باشیم که به علت وجود بیماران بدحال از هرگونه سرو صدا و رفت و آمد جدا خودداری کنید

 

 


