
  آئين نامه آنكالي

  

طبق آنجه در ليست ) رخارج ازساعت اداري و ايام تعطيلد(پزشكي است كه در ساعات كشيك   :تعريف پزشك آنكال

  . كشيك آنكالي بيمارستان آمده است قابل دسترسي و احضار به آن مركز درماني باشد

  :زمان آنكالي

صبح روز بعد بوده و مسئوليت بيماران اورژانس و تحت نظر در تمام طول  8صبح تا  8زمان آنكالي از ساعت  �

   .مي باشدآن رشته ساعت با آنكال مربوطه  24

ويزيت بيماران بستري در بخش در روزهاي غير تعطيل به عهده پزشك مسئول هر بيمار و در روزهاي تعطيل  �

  )در صورت عدم ويزيت بيمار توسط پزشك مسئول بيمار( .روز مي باشدبرعهده پزشك آنكال همان 

  :برنامه آنكالي

قبل از شروع هر ماه تنظيم شده و پس از امضا يك هفته برنامه آنكالي يك ماهه بيمارستان ها مي بايست  �

  .تحويل گرددو ستاد هدايت رياست بيمارستان به دفتر پرستاري 

جانشين، به صورت مكتوب  تعيين و معرفيساعت قبل و با  24ايست حداقل يا لغو شيفت آنكالي مي بتعويض  �

  .اعالم گردد و ستاد هدايت به امضا رياست بيمارستان رسيده و به دفتر پرستاري

  :شرح وظايف پزشك آنكال 

دستيار توسط  شرايط بيماران اورژانسي ،در بيمارستانهاي آموزشي پس از ويزيت بيمار توسط رزيدنت هاي مقيم - الف

بايد به اطالع آنكال برسد و از اين زمان به بعد مسئوليت بيمار به عهده پزشك آنكال خواهد بود و پزشك  سال آخر

آنكال ميتواند با دستورات شفاهي پزشك مقيم بيمارستان را راهنمايي نمايد ودر صورت لزوم بالفاصله و بدون اتالف 

ل بايد در جريان تمامي بيماران اورژانس كه درساعات كشيك به مركز وقت در محل بيمارستان حضور يابد پزشك آنكا

مسئول گزارش صبحگاهي صبح روز بعد پزشك  .دو يا بيماراني كه بدحال مي شوند قرار گير اند هدرماني مراجعه كرد

  .آنكال خواهد بود

  

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

  .آنكال خواهد بود



 بعد از 2 - 4صبح،  8حدوداً ( كال در بخش اورژانس بيمارستانها سه نوبت در روز مي باشد نحداقل دفعات ويزيت آ - ب

دفتر پرستاري و يا دستيار مربوطه ملزم به حضور در تماس و اين جدا از مواردي است كه با  ) شب 8 – 10ظهر و

  .نوبت ثبت و امضاء شودسه  هر دستورات آنكال در پرونده بيماران درالزم است  .اورژانس هستند

  .آنكالي يك پزشك  در دو بيمارستان در يك زمان غيرقانوني و ممنوع مي باشد - ج

دقيقه پس از تماس 30حداكثر ) بيماران اورژانسي( حضور آنكال در زمان آنكالي در مواقع ضرورت حضور فوري  -د

  .الزامي است

كه در اين دستورالعمل به آنها اشاره نشده ) ابالغي از سوي وزارت متبوع(رعايت ساير موارد و وظايف پزشك آنكال نيز  -ه

  .است، مطابق با مقررات الزامي است

چنانچه در زمان آنكالي به دليل موجه اورژانس، تغيير مكان براي آنكال پيش آيد بايد بالفاصله موضوع را با  �

  .شماره تلفن محل جديد به اطالع سوپروايزر بيمارستان برساند قيد آدرس و

را به طور دقيق در د ملزم مي باشند كه ساعت تماس گيردفتر پرستاري و يا دستياري كه با آنكال تماس مي  �

 .ا دفتر مشاوره ثبت نمايندپرونده بيمار ي

  

  :وظايف بيمارستان

ماهانه در جلسه هيات اجرايي مركز و اعالم نظر در خصوص  بررسي وضعيت آنكاليهاي بيمارستان به صورت - الف

  )هيات نظارت بيمارستان( چگونگي پرداخت حق آنكالي به هر يك از پزشكان 

  بررسي و رسيدگي به گزارش هاي دريافتي مرتبط با آنكاليها توسط فرد يا واحد منتخب توسط رياست بيمارستان - ب

  .باشد دستورالعمل بر عهده رياست بيمارستان ميمسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين  - ج

  

  

 


