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 مقدمه: 

ای هستند لیکن اهمیت در شرایط کنونی طرح دعاوی قضایی، درمان بیمار و ثبت اسناد مربوط به مراقبت از او، وظایف جداگانه           

صورتی که ( تنها سند واقعی موجود از حادثه است. در PCR: Prehospital Care Reportبیمارستانی ). برگه گزارش پیشیکسانی دارند 

انجام  آنچه  های ارائه شده در کل جریان اورژانس را به طور صحیح توصیف نماید و در آن،  تواند ارزیابی و مراقبتبه درستی نوشته شود، می

تواند بهترین دوست  این برگه در شرایط قرارگرفتن در معرض دادگاه، میگردد. می  ثبتگیرد، زمان انجام مداخالت انجام شده می

های صوتی دیسپچ، خاطراتی از حادثه در ذهن بیمار و یا همراهان . ممکن است مستندات دیگری از قبیل فایلیا بدترین دشمن باشدو  

های  عالوه بر ویژگی  تنها سند کامل، قابل استناد و معتبر از حوادث واقع شده در جریان مأموریت اورژانس است.  PCRوی و .... باشد، اما 

جامع و کامل، حاکی از ارزیابی   PCR دهد.ای بودن اعمال و اقدامات شما را نشان میسطح حرفه  PCRاطالعات فرم  فوق نحوه ثبت  

 دهد.های ناکافی و غیرمؤثر را نشان میناقص و ناکامل، مراقبت  PCRمؤثر و مراقبت ثمربخش است و  

های ارائه سازد که این خود تضمین کلیه مراقبتاعضا تیم درمانی تسهیل می  همستندسازی مناسب، تبادل اطالعات بیمار را برای هم    

 تحقیق، ارزیابی کیفی و اهداف پزشکی قانونی استفاده گردد. برای تواند شده به بیمار حیاتی است و همچنین می

 گزارش نویسی: 

رت است از به تحریر درآوردن اخبار، اطالعات، حقایق، علل مسائل و رویدادها، تجزیه و تحلیل منطقی و متوالی  گزارش نویسی عبا     

وار است.  است  دو اصل ساده نویسی و سالم نویسیها، برای رسیدن به راه حل صحیح، که همراه با اختصار و روشنی تدوین شده و بر  آن

 کند.منتقل می، اری که اطالعاتی را در رابطه با وضعیت مراقبت و سالمتی بیمار به شکل سنددر واقع گزارش نویسی ارتباطی است نوشت

 نویسی: اهداف گزارش

 هم در ارتباط هستند.   نویسی باوسیله گزارشهاعضای تیم مراقبتی در کارهای خود بارتباط:   .1

عالئم با هم، موفقیت یا عدم موفقیت درمان را به دانشجویان    ثبت گزارشات بیمار، اطالعاتی در رابطه با تشخیص، ارتباطآموزش:   .2

 دهد. حِرَف پزشکی می 

آوری اطالعاتی در رابطه با تکرار یک بیماری، عوارض، استفاده از درمان، مرگ و بهبودی و  گزارشات منبعی برای جمعتحقیق:   .3

 باشد. عوارض دارویی می

با مطالعه گزارشات، نقاط ضعف و قوت در اقدامات انجام شده مشخص های بهداشتی و درمانی:  نظارت و ارزشیابی سیستم .4

 گردد.شود و اشتباهات تصحیح میمی

شود و محاسبه می صورت صحیحبه از طریق ثبت کامل و صحیح گزارشات، صورتحساب مالی بیمارستانتهیه صورتحساب مالی:   .5

بیمارستانی مصرفی پایگاه و آمبوالنس با دقت محاسبه شده و طبق فرایندهای تعریف شده اقالم مصرفی ثبت شده  در اورژانس پیش

 جایگزین خواهد شد.  PCRدر فرم 

 مستندسازی ارائه خدمات

فویت         پرسنل  وظایف  از  یکی  اورژانس  مأموریت  فرم  مأموریتپرکردن  در  پزشکی  میهای  اورژانس  با  های  که  و  باشد  ثبت  هدف 

شود. گاهی این فرم تنها مستند موجود در مورد بیمار جهت ادامه مستندسازی شرح حادثه، عالئم حیاتی بیمار و اقدامات درمانی انجام می

 باشد. درمان و یا حمایت از وی می 
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 قوانین دادگاه در رابطه با مستندسازی

 ر دارددادگاه دو قانون مهم را در رابطه با مستندسازی در نظ    

 : عملکرد ثبت نشده یعنی انجام نشده قانون اول   

کتبی و الکترونیکی( دلیل بر مراقبت   PCRکتبی( و ناقص )در مورد فرمهای    PCRهای  فرم گزارش کثیف و ناخوانا )در فرم  قانون دوم:   

 پزشکی غیرتخصصی یا ناکافی است.

توجهی و غفلت پزشکی و پرسنل بیمارستان به فرم توسط تکنسین اورژانس، کماهمیت بودن ثبت صحیح  یکی از دالیل اصلی برای کم     

و باید دانست که این فرم  باشد  نمی  صحیح گزارش  ثبت  عدم توجیهی برای    مورد،باشد. اما این  اند، می ثبت کرده  115آنچه پرسنل اورژانس  

 شود.بررسی می شکافانه   ناظران دادگاه بصورت موبوده و توسط  پرونده بیماراسناد یکی از 

 کاربرد مستندسازی 

و کاربردهای فراوانی دارد که به اهم این موارد در زیر شود بسیار با ارزش بوده  بیمارستانی که توسط تکنسین ثبت میگزارش پیش       

 شود: اشاره می

 کاربرد پزشکی  .1

ز روند تغییر سطح  ابعنوان مثال ممکن است خواستار اطالع   .باشند نیازمند میتر کارکنان بیمارستان گاه به کسب اطالعات بیش

موجود بوده و با استناد    PCR_ طبق چهارچوب  –هوشیاری، مکانیسم آسیب و ... باشند، که این اطالعات در فرم تکمیل شده  

 به اطالعات این فرم روند ادامه درمان بیمار پیگیری خواهد شد. 

 اجرایی  .2

اجرایی   برای  EMSمقامات  به جمع  باید  مدیریت سیستم  و  کیفیت  زمان  بهبود  به  مربوط  اطالعات  بپردازند،  اطالعات  آوری 

های تهدید کننده حیات  پاسخگوئی، محل مأموریت، تاریخ و زمان وقوع حادثه در ارزیابی آمادگی سیستم برای پاسخ اورژانس

های اجرایی از جمله افزایش پایگاه، تعیین  ریزیدر برنامه  صحیح  PCRهای  د. اطالعات استخراج شده از فرمننقش مهمی دار

 محل احداث پایگاه و .... سهم بسزایی دارد. 

 تحقیقاتی  .3

PCR  های سیستم  های مختلف مأموریتتواند اطالعات مفیدی راجع به جنبهمیEMS   در اختیار محققان قرار دهد. بعنوان

اورژانس زمینی  های ثبت شده را آنالیز نمودهتوانند دادهمثال تحقیقات می ارزیابی    را  و کارآیی اورژانس هوایی در مقایسه با 

 نمایند. 

 قانونی .4

PCR   دهد که ممکن است در موارد قانونی و دادگاهی به این سند  در واقع بخشی از پرونده پزشکی دائم بیمار را تشکیل می

 رد قانونی، تنها منبع اطالعاتی راجع به حادثه باشد. ارجوع شده یا در مو

PCR  دهد و گاهی هم اطالعات  اطالعات شما برای شهادت دادن و یا دفاع در صحنه دادگاه را تشکیل می   بخش اصلی و محوری

PCR  شود.گناهی و یا گناهکار بودن متهم محسوب میبعنوان شواهد موجود در صحنه جرم و جنایت و تعیین بی 

معیار    ،قانونی به شکایات مطرح شده در مورد اقدامات پزشکی و پیراپزشکیدر پاسخگویی پزشکی    PCRدر مواردی نیز اطالعات  

 قضاوت پزشکی قانونی قرار خواهد گرفت. 
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 PCRاشکال مختلف 

لیست جهت ثبت اطالعات مختلف از جمله  ی از چند چکاست که معموال ترکیب  PCRترین شکل فرم  سنتیگزارش کتبی:   .1

 . عالئم حیاتی، نتیجه مأموریت و ... استآدرس محل حادثه، تاریخ وقوع، ثبت 

 گیرد: و به دو صورت زیر مورد استفاده قرار می  تر مورد پذیرش قرار گرفتهاین گزارش بیشگزارش کامپیوتری:   .2

a. هاهای کاغذی و اسکن آنثبت اطالعات مأموریت بر روی برگه 

b. استفاده از دستگاه دیجیتال شخصی های مربوطه با  صورت مستقیم داخل فایلهثبت اطالعات مأموریت ب

(PDA)  کند.که مانند کامپیوتر عمل می 

c. خط کاربر و های کامپیوتری از یک قلم و یا صفحه که توانایی تشخیص و تفسیر دستدر برخی از سیستم

 شود. تبدیل اطالعات داده شده به فرمت الکترونیکی را دارد، استفاده می

 PCRاطالعات فرم 

سازد، اطالعات ورودی به آن است، این اطالعات باید تصویر درست و کاملی از تماس با بیمار را ارائه را ارزشمند می PCRآنچه مسلماً      

 دو قانون اساسی را در نظر داشته باشید:  PCRدهند، هنگام پرکردن فرم 

 الف( اگر چیزی نوشته نشده یعنی کاری انجام نشده     

 ری انجام نشده نباید چیزی نوشته شود زیرا به منزله ورود اطالعات جعلی تلقی خواهد شد. ب( اگر کا    

 PCRمحتوای فرم 

به   PCRهای مختلف یک  های مختلف متفاوت است، اما انواع اطالعات الزم و قسمتدر سیستم  PCRاطالعات مورد نیاز در یک فرم        

 بیمارستانی عبارتند از:طور کلی کامالً یکسان هستند. حداقل اطالعات مورد نیاز در فرم گزارش مراقبت پیش

 اطالعات بیمار .1

 اطالعات بیمار شامل: 

 نام و نام خانوادگی قانونی بیمار ✓

 سن و جنس بیمار  ✓

 آدرس محل فوریت ✓

 اطالعات اجرایی  .2

 زمان دریافت مأموریت ✓

 پایگاه زمان حرکت از  ✓

 زمان رسیدن به محل فوریت ✓

 زمان حرکت از محل فوریت ✓

 زمان رسیدن به مرکز درمانی  ✓

 زمان تحویل بیمار به مرکز درمانی  ✓
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 زمان حرکت از مرکز درمانی  ✓

 زمان پایان مأموریت و برگشت به پایگاه مربوطه ✓

 ها کد تکنسین ✓

 رکز درمانی و پایان مأموریترسیدن به محل فوریت، رسیدن به م کیلومتر آمبوالنس در هنگام حرکت، ✓

 نوع محل مأموریت )مسکونی، صنعتی و ...(  ✓

   (نوع حوادث )حوادث ترافیکی، غیر ترافیکی، سقوط و... ✓

 اطالعات پزشکی بیمار  .3

 شکایت اصلی بیمار )آنچه باعث شده بیمار درخواست مراقبت پزشکی کند و بهتر است عین جمله بیمار نوشته شود(  ✓

 شامل: تعداد تنفس، تعداد ضربان قلب، فشارخون و درجه حرارت و سطح هوشیاری بیمارعالئم حیاتی  ✓

عالئم حیاتی بیماران انتقالی به مرکز درمانی عالوه بر عالئم حیاتی اولیه بایستی طبق پروتکل و بر اساس شرایط  •

م حیاتی مربوط به زمان دقیقه( در جدول عالئم حیاتی ثبت شده و آخرین عالئ   15دقیقه و یا هر    5بیمار )هر  

 تحویل بیمار در مرکز درمانی است که در اغلب موارد متأسفانه همکاران از ثبت این عالئم غافل هستند. 

 تاریخچه داروهای مصرفی  ✓

 ها )از نظر اندازه و واکنش به نور(وضعیت مردمک ✓

 بیمار )سمع و ریتم( سیستم تنفسی وضعیت  ✓

 وضعیت سیستم قلب و عروق )سمع و ریتم(  ✓

 شدگی و ... ذکر انواع ضایعه ایجاد شده بر اثر تروما شامل : تغییر شکل، خراشیدگی، شکستگی، له ✓

   PCRمشخص کردن محل ضایعه بر روی آدمک طراحی شده در فرم  ✓

 اقدامات درمانی انجام شده  .4

 هرنوع مراقبت پزشکی انجام شده  ✓

 سازیثابت ✓

 به همراه نام دارو یا سرم و مقدار تجویز و استفاده شده  درمانی داروها و سرم ✓

 های آفالین )در صورت موجود و مجاز بودن(مشاوره پزشکی و یا استفاده از پروتکل ✓

 درمان سرپایی و....  ،اعم از انتقال به مرکز درمانی، عدم همکاری و اخذ امضا نتیجه مأموریت ✓

 ** توجه ** 

  ، انجام شده است   اعم از کادر درمان و یا غیرکادر درمان  توسط سایرین  آمبوالنس و در غیاب تکنسینقبل از رسیدن    درمانی که  اقدامات 

 .از اقدامات درمانی انجام شده توسط تکنسین ذکر شودو تفکیک شده بایستی بصورت مشخص 

 کامل PCRهای فرم ویژگی

 باشد: ی کامل خصوصیات زیر را دارا میبیمارستانگزارش مراقبت پیش  ،PCRنوع فرم  فارغ از    

 پزشکیاصطالحات  استفاده مناسب و صحیح از   .1

واژگان اصطالحات پزشکی،  امالی  یک جزء ضروری در ثبت مطلوب اسناد، استفاده از ترمینولوژی پزشکی است، استفاده درست از  

کند و از طرف دیگر استفاده نامناسب از این اصطالحات و یا  برگه گزارش را به یک سند پزشکی معتبر و پذیرفته شده تبدیل می

 و خطای خواننده خواهد شد. سردرگمی کند موجب که ضعف تکنسین را هویدا میاینغلط واژگان عالوه بر امالی 
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 ها از حروف اختصاری و سرواژه  صحیح   استفاده .2

کننده خواهد بود اما  ، در کوتاه کردن متن نیز کمکاستفاده صحیح از حروف اختصاری، عالوه بر افزایش سرعت نگارش گزارش

مانند  [کارگیری حروف اختصاری مشترک در معانی مختلف  هب عنوان مثالبهاشکاالتی در استفاده از حروف اختصاری وجود دارد  

  . افرادی که با آن آشنایی ندارند  سردرگمیو    ]فلج مغزی  (Cerebral Palsy)درد قفسه سینه،    (Chest painبه معنای )  CPواژه  

المقدور در صورتی که از حروف اختصاری با معروفیت کمتر و یا حروف اختصاری  لذا به منظور پیشگیری از چنین عوارضی حتی

  کنید، در همان متن گزارش برای اولین بار که قصد استفاده از حروف اختصاری را دارید، عبارتمعانی مختلف استفاده میدارای  

 کار ببرید. هکامل اصطالح را داخل پرانتز جهت مشخص کردن مفهوم عبارت ب 

 ذکر زمان صحیح و هماهنگ .3

زمان رسمی وقوع حادثه است و به منظور اهداف قانونی و پزشکی باید از صحت آن مطمئن بود ممکن    PCRزمان ثبت شده در  

بنابراین باید دقت داشت    . است زمان رسیدن شما و همکاران بر بالین بیمار با زمان رسیدن آمبوالنس به محل حادثه متفاوت باشد

خاص   ایهای مداخلهت کرد. همچنین عالئم حیاتی، تجویز دارو و روشدار بین این دو زمان را باید ثبکه هرگونه اختالف معنی

 بوده و نیازمند ثبت صحیح است. و تغییر در شرایط بیمار نیز حائز اهمیت

 ها است.یک مشکل متداول در ثبت زمان، عدم هماهنگی بین ساعت واحد اعزام و ساعت آمبوالنس و ساعت مچی تکنسین

 ثبت کامل مکالمات  .4

شود، الزم است به منظور تکمیل اطالعات فرم و رعایت جانب احتیاط همواره مکالمات بین پزشک و تکنسین ضبط میگرچه  

ها به همراه نام و یا کد عملیاتی پزشک دستوردهنده ثبت  ها و دستورات پزشک را ثبت نموده و نتایج اِعمال آنتمامی توصیه

 شود.

 موارد منفی مرتبط  .5

شوند، به منظور تأکید  مثبت، نتیجه ارزیابی مواردی که طبیعی بوده و در اصطالح موارد منفی مرتبط نامیده میعالوه بر موارد  

عنوان مثال در زمان مواجهه با بیماری که دچار دیسترس هبر انجام ارزیابی و توجه تکنسین به مورد مذکور بایستی ثبت شود. ب 

شود و اگر این بیمار  های مرتبط با دیسترس تنفسی ثبت میو سایر یافته  2SPOتنفسی است عالوه بر ذکر تعداد تنفس، عمق، 

بیمار رال نداشته و ادم اندام  رال و ادم مچ پا ندارد به منظور توجه تکنسین به مشکل قلبی بیمار باید در گزارش ذکر شود »  

 «.شودتحتانی در وی مشاهده نمی

 حاضر و بیمار بیانات شفاهی مرتبط از طرف شواهد، افراد   .6

 در مستندسازی موارد زیر قابل اهمیت است:اطالعات دریافتی از بیمار، شاهدان و افراد حاضر 

 ثبت مکانیسم آسیب ✓

 رفتار بیمار ✓

 حوادث ایجاد کننده وضعیت اورژانس ✓

 های اولیه و سایر اقدامات انجام شده قبل از رسیدن تکنسین کمک ✓

 بارمحل رویت مصدوم و بیمار برای اولین  ✓

 وضعیت قرارگیری بیمار  ✓

 زمان احتمالی حادثه ✓

 اطالعات مربوط به نگهداری وسایل شخصی و پول، جواهرات و...  ✓

در پیگیری پرونده جنایت به عنوان شواهد حیاتی و منحصر به فرد مطرح این اطالعات ممکن است در دفاع از شما و یا حتّی             

 گردد. 
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مار یا سایر منابع اطالعاتی را نقل قول کنید و این جمالت را داخل گیومه )»«( قرار دهید و فرد گوینده  المقدور عین جمله بینکته: حتی

                                                                                     را به روشنی مشخص کنید.                                                                                                        

 معرفی کامل تمام منابع و پرسنل کمکی .7

حادثه را باید ثبت کرد. در صورتی که کار انتقال بیمار بر عهده سرویس حمل و نقل هوایی باشد، باید کل  دخیل در  کل منابع  

های هوایی را ثبت کرد. بهتر است مقصد نهایی بیمار که توسط سرویسها و مداخالت انجام شده تا زمان تحویل بیمار به  ارزیابی

 . سرویس هوایی انتقال خواهد یافت، ثبت شود

دخیل  احمر یا نیروی پلیس هم در مأموریت  نشانی، هالل، آتشهای پزشکیهای سیستم فوریتدر صورتی که سایر آمبوالنس

 . باشند، نقش آنها ثبت شود

 بیمارستانی حائز اهمیت است: شده، رعایت موارد زیر در ثبت گزارش مراقبت پیشعالوه بر موارد ذکر 

 دقیق و جامع و کامل بودن گزارش  ❖

 شود(خوانا بودن گزارش )در مواردی که فرم مراقبت به صورت دستی و غیرالکترونیکی تکمیل می ❖

عد از تحویل بیمار، زمانی که اطالعات هنوز در  رعایت زمان مناسب جهت ثبت اطالعات )بهترین زمان ثبت اطالعات بالفاصله ب  ❖

 ذهن تازه است(

آن )در مواردی که فرم مراقبت به صورت تصحیح  خوردگی و اصالح اشتباه با کشیدن یک خط ساده بر روی کلمه و  عدم قلم ❖

 شود(دستی و غیرالکترونیکی تکمیل می

 آیند. جمالتی که توهین و تهمت به حساب میکاربردن عبارات و های و پرهیز از بعملکرد حرفه ❖

 شود.روایت واقع: بخشی از گزارش کتبی که طی آن کل واقعه به تصویر کشیده می ❖

 ی بیمارستانالگوهای ثبت گزارش مراقبت اورژانس پیش

 CHARTو    SOAPها الگوی  ترین این روششوند رایجهای گوناگونی سازماندهی مییمارستانی به روشباطالعات موجود در گزارش پیش     

 :است

 های:ه : این عبارت اختصاری است از حروف اول واژSOAPالگوی ➢

o Subjective  :)است که درمانگر    یعالئم   کند، اشاره دارد و شامل اطالعات یابه اطالعاتی که بیمار بیان می  )ذهنی

 طی معاینه جسمانی قادر به احساس یا رویت آن نیست مانند شکایت اصلی، شرح بیماری کنونی و سابقه بیماری و ...

o Objective    :)یق نگاه، تماس، سمع و لمس در معاینه جسمانی توسط درمانگر به دست  راطالعاتی که از ط)عینی

 های تشخیصی و ... ستآید مانند: عالئم حیاتی، برداشت کلی، تمی

o Assessment    :)ای شما و ایده کلی راجع به وضعیت بیمار بر اساس اطالعات عینی و ذهنی  ارزیابی زمینه)ارزیابی

آوری شده به همراه ارزیابی صحنه، شکایت اصلی بیمار و هرگونه اطالعات دیگر که توسط خانواده بیمار و افراد جمع

 شود.حاضر ارائه می

o Plan    :)شود و شامل دستورات از پیش  بر اساس اطالعات و ارزیابی به دست آمده، ارائه می،  طرح درمان)طرح درمان

  دستورات پزشک، تأثیر مداخالت، روش انتقال و ارزیابی مداوم است. ،آفالین(  صادر شده )پروتکل 

 های:از حروف اول واژه  ت: این عبارت اختصاری اسCHARTالگوی   ➢

o Chief complaint    :)کندهر آنچه بیمار در مورد ناراحتی خود ذکر می )شکایت اصلی . 
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o History    :)شامل شرح بیماری فعلی، سابقه قبلی، وضعیت سالمت کنونی است)شرح حال . 

o Assessment  :)های تشخیصی است.برداشت کلی، معاینه جسمانی و تستحیاتی، شامل عالئم  )ارزیابی 

o Rx    :)تجویز درمان ارائه شده به بیمار از روی دستورات از قبل صادر شده )پروتکل آفالین( و دستورات  شامل )درمان

 پزشک است.

o Transport    :)شامل تأثیر مداخالت، روش حمل و نقل و ارزیابی مداوم است)انتقال . 

 کشور(: )براساس فرایند عملیات ابالغی سازمان اورژانس   عدم همکاریچند نکته در مورد 

در صورتی که به تشخیص پزشک مشاور یا تکنسین الزم است بیمار با آمبوالنس به بیمارستان اعزام شود و بیمار  ✓

در صورتی که تأخیر در انتقال های خصوصی دارد  های خارج از محدوده یا بیمارستاندرخواست انتقال به بیمارستان 

ضمن ضبط و ثبت مکالمه و درخواست علت عدم همکاری   د،  بیمار به مرکز درمانی دورتر موجب آسیب بیمار نشو

از آمبوالنس خصوصی بیمار، تکنسین می بایست با هماهنگی مرکز اعزام و راهبری آمبوالنس توصیه به استفاده 

 نماید. 

رغم در صورتی که به تشخیص پزشک یا تکنسین انتقال بیمار به مرکز درمانی ضرورت دارد اما بیمار یا همراه وی علی ✓

امتناع ورزد، تکنسین موظف است از مرکز ارتباطات تعیین تکلیف   115از اعزام با آمبوالنس    115توصیه اکید پرسنل  

 نماید. 

در مورد بیماران بدحال که عدم انتقال با آمبوالنس با احتمال آسیب به بیمار همراه است ولی بیمار یا همراه وی از  ✓

بایست تکنسین مورد را به مرکز اطالع داده و درخواست  ورزد، میامتناع می  به هر دلیل  115انتقال با آمبوالنس  

 پذیر است. و ترک بیمار فقط با دستور مرکز ارتباطات امکان  ضابط قضایی یا پلیس نماید

 . تشخیص هویت همراه بیمار/مصدوم با ارائه کارت شناسایی معتبر و ثبت کد ملی قابل قبول است ✓

انتقال به مرکز درمانی را در صورت عدم   ✓ بایستی مخاطرات احتمالی عدم  رضایت بیمار یا همراهان وی تکنسین 

توضیح داده و نسبت به اخذ امضا و اثر انگشت از بیمار و همراه وی اقدام نماید و علت عدم رضایت بیمار یا همراه 

اخیر تکنسین با پزشک مشاور تماس گرفته و   بر اساس بخشنامهضبط گردد )   وی از طریق تماس با مرکز ارتباطات اعالم و 

تالش در متقاعد ساختن    ی و پس از اعالم گزارش عدم پذیرش، ارتباط وی را با بیمار و یا همراه بیمار جهت اطالعات تکمیل

 . (نمایدایشان، برقرار می

به واحد پذیرش به اولین دید تکنسین مسئول و اطالع  بیماران بدحال شامل هیچکدام از موارد فوق نبوده و با صالح ✓

»پلیس    مراتب انتقال اجباری بیمار از طریق مرکز هدایت و راهبری آمبوالنس با ضابط اجرایییابد ) مرکز درمانی انتقال می

 . « هماهنگی شود(110

 (:براساس فرایند عملیات ابالغی سازمان اورژانس کشورشرح وظایف تکنسین در مورد مستندسازی )

)تکمیل دفتر تغییر و تحول آمبوالنس  کنترل و بروز رسانی وسایل و تجهیزات پزشکی و دارویی آمبوالنس و پایگاه   ➢

 بر اساس دستورالعمل( 

)تکمیل دفتر تغییر و تحول آمبوالنس بر اساس کنترل و بروزرسانی وضعیت فنی آمبوالنس و تجهیزات غیرپزشکی   ➢

 دستورالعمل(
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از ترک  دهای موجود به مسئول باالدستی  کمبو  و   ثبت و گزارش نقایص  ➢ ابتدای شیفت و قبل  دهندگان  تحویل)در 

 شیفت و در صورتی که این گونه نقائص در طول شیفت ایجاد شد بالفاصله پس از احصا نقایص( 

 ها به پزشک مشاورحال و نتایج معاینات و ارزیابیگزارش شرح ➢

 بیمارستانی با دقت کامل و ثبت اطالعات مورد نیاز در زمان مناسب تکمیل فرم ثبت گزارش مراقبت پیش ➢

در صورت مراجعه حضوری مددجو به پایگاه، در صورت تشخیص فوریت تکنسین باید مورد را به واحد هدایت  ➢

 بیمارستانی را تکمیل نماید. و راهبری آمبوالنس اعالم و فرم گزارش مراقبت پیش

های بایست با اطالع و دستور واحد هدایت و راهبری آمبوالنس  و طبق پروتکلمیهرگونه اعزام و درمان در محل   ➢

 آنالین و یا آفالین انجام شود.

ماند باشند، اولین کد در صحنه عملیاتی باقی مینفر می   3در موارد خاص که تعداد  بیماران/مصدومین بیش از   ➢

می عهده  بر  را  بیماران  تریاژ  و  صحنه  مدیریت  نقش  یا و  آمبوالنس  اتوبوس  کد  رسیدن  صورت  در  و  گیرد 

شود، در صورت حضور فرمانده عملیات وظایف طبق دستور ایشان موتورالنس  این وظیفه به ایشان واگذار می

 انجام خواهد شد.

محل و بیمارستان و ...   10- 97اعزام به محل و یا بیمارستان،    10-96های انجام مأموریت از جمله   کلیه زمان ➢

 .(موجب اختالل در روند درمان بیماران بدحال شودها نباید  ثبت زمان)   یستی به دقت و در زمان خود انجام شودبا

بیماران در واحد تریاژ اورژانس بیمارستان با اولویت انجام تریاژ باالتر از سایر مراجعین، به پرستار تریاژ تحویل  ➢

 گردد.می

کننده حیات بدون نیاز به تریاژ اولیه، در اتاق احیا بخش اورژانس، به پزشک بیماران بدحال با شرایط تهدید   ➢

 شود.اورژانس تحویل می

که بیمار تحویل شده و به هر دلیلی امکان خروج آمبوالنس میسر نیست سرپرست شیفت دیسپچ در مواردی ➢

 باشد.می  )خروج فوری و یا توقف تا رفع مشکل(موظف به تعیین تکلیف  

واجهه آمبوالنس حین انجام فوریت با مددجوی جدید، تصمیم برای انجام فوریت جدید و لغو فوریت  در صورت م  ➢

 قبلی فقط برعهده واحد اعزام و راهبری آمبوالنس است. 

در موارد مراجعه حضوری به آمبوالنسی که در حال اعزام به محل فوریت است، تکنسین موظف به اطالع به  ➢

گیری در مورد ادامه فوریت قبل و یا رسیدگی به بیمار جدید  نس بوده و تصمیمواحد اعزام و راهبری آمبوال

 برعهده واحد اعزام و راهبری آمبوالنس است.

باشد، تکنسین موظف به در موارد مراجعه حضوری به آمبوالنسی که در حال انتقال بیمار به مرکز درمانی می ➢

باشد و در صورتی که  ین تکلیف بر عهده این واحد میاطالع به واحد اعزام و راهبری آمبوالنس است و تعی

باشد، پس از اطالع به واحد اعزام و راهبری آمبوالنس به مسیر ادامه آمبوالنس در حال انتقال بیمار بدحال می

 دهد و در سایر موارد طبق دستور واحد اعزام و راهبری آمبوالنس عمل خواهد کرد. می

 یمار به بیمارستان دچار تصادف شود:اگر آمبوالنس در مسیر انتقال ب  ➢

o  در صورتی که بیمار/ مصدوم وی بدحال نباشد توقف کرده و طبق دستور واحد اعزام راهبری آمبوالنس

  . جهت ادامه مسیر انتقال بیمار اقدام خواهد نمود



 بیمارستانی مستندسازی و گزارش نویسی در اورژانس پیش

آموزش و پژوهش اورژانس قم                                                                                                                                                                                     
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o خود  بایست با اطالع اعزام و راهبری آمبوالنس به مسیر در صورتی که بیمار/ مصدوم بدحال باشد می

بایست جهت ادامه مسیر از واحد اعزام و راهبری به جز در موارد تصادف جرحی که می  ، ادامه دهد

 آمبوالنس کسب تکلیف نماید. 

پس از اعالم به مرکز ارتباطات و درخواست آمبوالنس   ،در صورتی که کد عملیاتی حین مأموریت دچار نقص فنی گردد ➢

مراقبت نموده   دوم تکنسین بایستی تا زمان رسیدن آمبوالنس دوم از بیمار )در صورت حضور بیمار داخل آمبوالنس(

بیمارستانی را تکمیل نماید و تحویل آمبوالنس دوم نماید و پس از تحویل بیمار به کد دوم برگه گزارش مراقبت پیش

و تکنسین آمبوالنس دوم اطالعات فرم آمبوالنس اول را در فرم خود وارد نماید و برگه آمبوالنس اول به همراه نسخه 

فایل برای این   2در سیستم ثبت الکترونیک باید    .بیمارستانی خود را در پایگاه بایگانی نمایدمخصوص اورژانس پیش

 در یک پرونده بایگانی شود.   مصدوم/ بیمار بازشده و تکمیل گردد و هر دو فایل

ثبت و در پایان شیفت توسط مسئول شیفت مجموع داروها و  PCRپس از هر فوریت داروهای مصرف شده در فرم  ➢

 تجهیزات مصرفی باید ثبت شود.

گندزدایی، مأموریت بعدی از طرف اعزام و راهبری   و یا   قبل از شستشو در صورتی که آمبوالنس خونی و آلوده بوده و   ➢

آمبوالنس اعالم شود، طبق دستور واحد اعزام و راهبری و با مسئولیت آن واحد آمبوالنس بدون انجام شستشو و 

گندزدائی باید به مأموریت بعدی اعزام شود. این موارد در شرایطی که آمبوالنس به لحاظ مکانیکی دچار مشکل  

مسئولیت مشکالت احتمالی بر عهده واحد اعزام کننده آمبوالنس   کند.هیزات ناقص باشد، نیز صدق میباشد و یا تج

ها درست یا اشتباه باشد و این موارد بایستی از طریق مسئول پایگاه اعالم و از مسیر کنترل کیفیت و بهبود روشمی

 بودن تصمیم مرکز ارتباطات مورد بررسی قرار گیرد. 

 چند نکته مهم: 

ها و اطالعات بیمار نباید همیشه به یاد داشته باشیم که محرمانه ماندن اطالعات بیمار حق قانونی اوست و لذا فرم ❖

 در اختیار افراد غیر مسئول قرار گیرد.

 حوادثی که جنبه انتظامی دارد، بایستی به نیروی انتظامی گزارش شود.  ❖

 جابجایی شواهد صحنه خودداری کنیم.   ختن وهم ریه  المقدور از بدر صورت حضور در صحنه جرم حتی ❖

سخنان بیمار و یا همراه وی ضمن مشخص کردن مرجع اطالعات به روش نقل قول مستقیم و در داخل گیومه )»«(ثبت   ❖

 شود. 

 

 

 


