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  پزشكان آنكال عملكرد 

  

   ه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درمانيددانشك/رياست محترم دانشگاه 

  

استحضار داريد آنكالي پزشكان يكي از موضوعاتي است كه همواره معضالت درماني ويژه اي را بدنبال داشته است اين 

مورد بررسي قرار گرفته و در قالب  موضوع با بررسي مستندات علمي، اخذ ديدگاههاي انجمنهاي تخصصي و كار كارشناسي

قطعاً پيگيري حضرت عالي در راستاي اجراي اين دستورالعمل در واحدهاي تابعه در به .دستور العمل حاضر تهيه شده است 

  .نتيجه رسيدن آن وكاهش معضالت درماني مرتبط بسيار ثمر بخش خواهد بود

طبق آنجه در ليست ) ارج ازساعت اداري و ايام تعطيل درخ(پزشكي است كه در ساعات كشيك  :تعريف پزشك آنكال

بديهي است بايد حدود زماني دسترسي به . كشيك آنكالي آمده است قابل دسترسي و احضار به آن مركز درماني باشد

  .پزشك آنكال طبق برنامه به اطالع پزشك آنكال رسيده باشد و موافقت ايشان كسب شده باشد 

  :شرح وظايف پزشك آنكال 

در بيمارستانهاي آموزشي پس از ويزيت بيمار توسط رزيدنت هاي مقيم شرايط بيماران اورژانسي بايد به اطالع – الف

آنكال برسد و از اين زمان به بعد مسئوليت بيمار به عهده پزشك آنكال خواهد بود و پزشك آنكال ميتواند با دستورات 

در صورت لزوم بالفاصله و بدون اتالف وقت در محل بيمارستان حضور شفاهي پزشك مقيم بيمارستان را راهنمايي نمايد و

يابد پزشك آنكال بايد در جريان تمامي بيماران اورژانس كه درساعات كشيك به مركز درماني مراجعه كردند و يا بيماراني 

  كه بدحال 

  .مي شوند قرار گيرند مسئول گزارش صبحگاهي صبح روز بعد پزشك آنكال خواهد بود

در صورت عدم موفقيت درتماس با پزشك آنكال و يا عدم دسترسي به ايشان باز هم مسئوليت متوجه پزشك  :صرهتب

  .آنكال خواهد بود

در بيمارستان هاي خصوصي پزشك مقيم بيمارستان مسئول ويزيت بيماران اورژانس ميباشد و در صورت لزوم بايد با –ب 

  .پزشك آنكال تماس بگيرد



ي كه فاقد دستيار در برخي از رشته ها ميباشند الزم است پزشك مقيم توسط رياست بيمارستان يا در مراكز آموزش- ج

پزشك آنكال بنابر نياز رييس بيمارستان موظف است خود در مركز درماني مربوطه . رياست گروه مربوطه مشخص گردد

  . حضور مستمر داشته باشد

و عضو   first callميباشنددستيار فوق تخصصي مي تواند به عنوان در مراكز آموزشي كه داراي دستيارفوق تخصصي  - د

معرفي گردند و دراين شرايط مسئوليت معرفي بيمار با عضو هيات علمي  secondcallهيات علمي مربوطه به عنوان

  .بخش يا دستيار فوق تخصصي خواهدبود 

كه نيازمند حضور عضو هيات علمي آنكال گروه چنانچه مشاوره با ساير گروههاي تخصصي يا فوق تخصصي الزم باشد  - ه

تخصصي ديگر باشد الزم است عضو هيات علمي آنكال گروهي كه بيمار در ان بخش بستري است ،حضور فيزيكي داشته 

باشد و تماس رزيدنت گروه جهت اين امر اكتفا نخواهد كرد مگر در مواردي كه بنا به تشخيص دستيار ارشد تخصصي يا 

بوطه، تاخير در حضور بالفصل هيات علمي،به دليل مشكالت همراه ،منجر به ايجاد ضايعات جبراني فوق تخصصي مر

  .نشدني براي بيمار ميگردد

چنانچه بيمار نيازمند ارائه خدماتي باشد كه دران بيمارستان تجهيزات ان وجود نداشته باشد پزشك عضو هيات علمي يا - و

  .ائه خدمات اورژانس و پايدار نمودن شرايط عمومي بيمارمسئول خواهد بود غير هيات علمي آنكال صرفاً درمورد ار

دا پزشكان آنكال در صورت لزوم بنا به نوع تخصص بايد در محل  مركز درماني حضور پي :زمان حضور پزشك آنكال 

الزم است زمان .ه باشد پزشك آنكال مربوط نميتواندتوجيه كننده تاخيرزماني ا رافيايي و يغوقعيت جكه مت سا يكنند بديه

دي سه گانه زيردر زمينه نينه رعايت دسته بمن زيدرا .ثبت گردد وقت بيمارستان تماس با پزشك آنكال توسط سوپروايزر

  .ن اورژانسي الزامي است ابيمار

 لوژيكارديو،وشي هد متخصصان بيني پزشك آنكال الزامي است همانرتخصص هايي كه حضور بالدرنگ و فو - الف

  )گرددع انكال معادل كشيك موظف محسوب مينو  نيت كه اسح اواض(

 ،جراحي اعصابمتخصصان  است همانندپزشك آنكال الزامي )دقيقه  30كمتر از ( تخصص هايي كه حضور سريع  - ب

  چشم  لوژي ،راديوژي، ارولو ،ديوپارت نرولوژي، ،بيني گوش و حلق و ،وميمع يجراح ،ودكانكو  داخلي ،نماايز ونان ز

  درماني  پرتو ود پوست نت همانسزشك آنكال الزامي اپفرصت ولين ا ر درضوتخصص هايي كه ح - ج



بديهي است كه در مورد هر رشته اورژانس هاي حياتي كه نياز به حضور بالدرنگ متخصصين آنكال مربوطه دارد  :تبصره

  .درماني حضور يابد در صورت درخواست حضور، بايد پزشك آنكال هر چه سريعتر و بالدرنگ در مركز

در بيمارستان هاي آموزشي كه رزيدنت حضورندارد، پزشك آنكال موظف است بر اساس تقسيم بندي فوق اقدام  :تبصره

  .نمايد
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