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پزشکی است که در ساعات کشیک  :پزشک آنکالتعریف 
طبق آنچه در لیست ) در خارج از ساعت اداري و ایام تعطیل(

مده است قابل دسترسی و احضار آبیمارستان کشیک آنکال 
بدیهی است باید حدود زمانی  ،باشدمی به آن مرکز درمانی 

آنکال دسترسی به پزشک آنکال طبق برنامه به اطالع پزشک 
 .کسب شده باشدن و موافقت ایشا ،رسیده 

 
  :شرح وظایف پزشک آنکال

 
در بیمارستانهاي آموزشی پس از ویزیت بیمار توسط  :الف

شرایط بیماران اورژانسی باید به اطالع ، رزیدنت هاي مقیم 
آنکال برسد و از این زمان به بعد مسئولیت بیمار به پزشک 

با دستورات عهده پزشک آنکال خواهد بود و پزشک میتواند 
را  )رزیدنت کشیک ( شفاهی پزشک مقیم بیمارستان

راهنمایی نماید و در صورت لزوم بالفاصله و بدون اتالف وقت 
پزشک آنکال باید در جریان  .در محل بیمارستان حضور یابد

تمامی بیماران اورژانس که در ساعات کشیک به مرکز درمانی 
 .دیشوند قرار گیرو یا بیمارانی که بدحال م میکنندمراجعه 

پزشک آنکال خواهد ،مسئول گزارش صبحگاهی صبح روز بعد 
  .بود

نکال و در صورت عدم موفقیت در تماس با پزشک آ :تبصره
متوجه پزشک بیمارمسئولیت  ،یا عدم دسترسی به ایشان 

و با او طبق ضوابط و مقررات برخورد قانونی خواهد بود آنکال
  .خواهد شد 

تان هاي غیر سبیمارو  در بیمارستان هاي خصوصی :ب
مقیم ) عمومی یا متخصص ( پزشک  ، آموزشی دولتی

باید با و بیمارستان مسئول ویزیت بیماران اورژانسی میباشد 
  .پزشک آنکال تماس بگیرد

  
در مراکز آموزشی که فاقد دستیار در برخی از رشته ها  :ج

توسط ریاست مقیم متخصص میباشد الزم است پزشک 
در غیر این .بیمارستان یا ریاست گروه مربوطه مشخص گردد

صورت پزشک عمومی اورژانس مسئول ویزیت بیماران 
پزشک  . اورژانسی بوده و باید با پزشک آنکال تماس بگیرد

موظف است خود در مرکز  )موارد اورژانس(آنکال بنابر نیاز 
  .درمانی مربوطه حضور مستمر داشته باشد

  
ر مراکز آموزشی که داراي دستیار فوق تخصصی میباشد د :د

و عضو  first callدستیار فوق تخصصی میتواند به عنوان 
معرفی گردد  second callهیات علمی مربوطه به عنوان 

و در این شرایط مسئولیت معرفی بیمار با عضو هیات علمی 
  .بخش یا دستیار فوق تخصصی خواهد بود

  
سایر گروههاي تخصصی یا فوق چنانچه مشاوره با  :ه

تخصصی الزم باشد که نیازمند حضور عضو هیات علمی آنکال 
نکال آر باشد، الزم است عضو هیات علمی گروه تخصصی دیگ

که بیمار در آن بخش بستري است )رشته تخصصی ( گروهی 
حضور فیزیکی داشته باشد و تماس رزیدنت گروه جهت این 



مگر مواردي که بنا به تشخیص دستیار . امر اکتفا نخواهد کرد
ارشد تخصصی یا فوق تخصصی مربوطه، تاخیر در حضور 

منجر به ایجاد  ه ،هیات علمی، به دلیل مشکالت همرا فوري
  .ضایعات جبران نشدنی براي بیمار میگردد

  
چنانچه بیمار نیازمند ارائه خدماتی باشد که در آن  :و

پزشک عضو  ،جهیزات آن وجود نداشته باشدبیمارستان ت
هیات علمی یا غیر هیات علمی آنکال صرفا در مورد ارائه 

مسئول  ،خدمات اورژانس و پایدار نمودن شرایط عمومی بیمار
الزم به ذکر است در این شرایط پزشک آنکال باید .خواهد بود

پیگیري الزم جهت اعزام بیمار به مراکز تخصصی و فوق 
  . . داشته باشدتخصصی را 

  
  

پزشکان آنکال در صورت لزوم   :زمان حضور پزشک آنکال
بنا به نوع تخصص باید در زمان مقرر در مرکز درمانی حضور 

که موقعیت جغرافیایی و یا زمانی  بدیهی است .پیدا کنند
الزم . نمیتواند توجیه کننده تاخیر پزشک آنکال مربوطه باشد

، توسط سوپروایزر وقتاست زمان تماس با پزشک آنکال 
در پرونده بیمار ،ثبت بیمارستان پزشک یا رزیدنت مقیم 

  . ثبت گردد. گردد
  

ینه دسته بندي سه گانه زیر در زم در این زمینه رعایت
  : بیماران اورژانسی الزامی است

  
تخصص هایی که حضور بالدرنگ و فوري پزشک آنکال  :الف

همانند تخصصهاي بیهوشی،  )دقیقه 15کمتر از (الزامی است
واضح است که این نوع آنکال معادل کشیک (کاردیولوژي 

  ).موظف محسوب میگردد
  

) دقیقه 30کمتر از (تخصص هایی که حضور سریع  :ب
همانند جراحی اعصاب، زنان : پزشک آنکال الزامی است

زایمان، داخلی، کودکان، جراحی عمومی، گوش و حلق و 
  .دي، ارولوژي، رادیولوژي، چشمبینی، نورولوژي، ارتوپ

  
تخصص هایی که حضور در اولین فرصت پزشک آنکال  :ج

  .همانند پوست، پرتودرمانی : الزامی است
  

و در هر سه  بدیهی است که در مورد هر رشته :1هتبصر
اورژانس هاي حیاتی که نیاز به حضوربالدرنگ  دسته بندي ،

متخصص آنکال مربوطه دارد در صورت درخواست حضور، 
باید پزشک آنکال هر چه سریعتر و بالدرنگ در مرکز درمانی 

  .حضور یابد
  

در بیمارستان هاي آموزشی که رزیدنت حضور  :2تبصره
پزشک آنکال موظف است براساس تقسیم بندي فوق  ،ندارد
  .نمایداقدام 

  

مشاوره هاي اول زنان باردار در  مواقع اورژانسی : 3تبصره
با ( فقط توسط متخصصین آنکال رشته هاي مختلف باید 

توجه به نیاز و درخواست گروه زنان یا هر رشته دیگر که مادر 
انجام پذیرد و سایر ویزیت ها با تشخیص و )  را بستري کرده 

با مسئولیت اتند می تواند توسط رزیدنت  ارشد همان رشته 
ان تخصصی درم –کمیته علمی  دستور العمل ( انجام شود 

در ضمن )  28/8/92مورخ  368379/92دانشگاه به شماره 
در هنگام انجام اولین مشاوره توسط مشاوره دهنده حضور 
اتند یا متخصص درخواست کننده مشاوره بر بالین بیمار 

و تماس رزیدنت گروه جهت این امر اکتفا .الزامی است 
به تشخیص دستیار ارشد بنا به نخواهد کرد مگر مواردي که 

خصصی یا فوق تخصصی مربوطه ، تاخیر در حضور بالفصل ت
طرف مشاوره دهنده منجر به ایجاد ضایعات جبران نشدنی 

   . براي بیمار گردد
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