
بیمار گرامی، والدین گرامی

بھ بخش اورژانس مرکزی خوش آمدید. ما در زودترین زمان ممکن، بھ شما یا کودک تان رسیدگی می کنیم. زمان ھای
انتظار ممکن است طوالنی باشند. بھ ھمین دلیل، خواھشمندیم این موضوع را در نظر داشتھ باشید 

چرا بعضا تا انجام درمان چندین ساعت طول می کشد؟
  چرا بیمارانی کھ دیرتر آمده اند، زودتر صدا زده می شوند؟ 

 برخی بیماران فقط یک عفونت دارند، برخی دیگر باید بھ سرعت جراحی شوند و برخی با بیماری ھا یا زخم ھای خطرناک 
 بھ ما مراجعھ می کنند. اینکھ چھ زمانی بھ شما یا کودک شما رسیدگی می کنیم، بھ شدت بیماری یا جراحت بستگی دارد

    
تعیین سطح فوریت، بر اساس سیستم شناختھ شده بین المللی رده بندی درمانی منچستر انجام می شود. با رده بندی درمانی

ما ارزیابی می کنیم کھ شما یا کودک شما چقدر بیمار ھستید و چقدر زود باید تحت درمان قرار گیرید. این امر بھ 
وسیلھ رنگ ھا نشان داده می شود 

معاینات، بھ صورت متفاوت، زمان زیادی نیاز دارند، برای مثال
آنالیزھای آزمایشگاھی نمونھ گیری خون - تقریبا 2 ساعت

معاینات سونوگرافی - تقریبا 1 ساعت      
عکسبرداری اشعھ ایکس و تومورشناسی کامپیوتری - تقریبا 2-1 ساعت 

 نوار قلب - تقریبا 30 دقیقھ 

 در پذیرش اضطراری مرکزی، پزشکان ھمھ کلینیک ھا، و بھ این ترتیب ھمھ بخش ھای تخصصی پزشکِی مرکز ما باھم کار
 می کنند. بیشتر بیماران از یک بیماری مشابھ رنج می برند، و طبیعتا زمان انتظار برای ھر کدام از بیماران نسبت بھ حالتی

 کھ یک پزشک بیماران کمتری را درمان می کند، بیشتر است

دو خواھش از شما
 در زمان اقامت، در اتاق انتظار بمانید و در راھرو یا در جلوی اتاق درمان نایستید. بھ این ترتیب، روند درمان را برای ما 

 آسان تر می سازید و بھ حریم خصوصی بیماران دیگر احترام می گذارید

 اگر در زمان انتظار، وضعیت سالمتی شما یا کودک تان بھ شکل قابل مالحظھ ای بدتر شود، لطفا بھ ما مراجعھ کنید. ما سطح
   شدت بیماری شما یا کودک تان را دوباره تعیین می کنیم و در صورت نیاز فوریت درمان را افزایش می دھیم

  تیم شما در بخش اورژانس مرکزی
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   غیر اضطراری عادی   اضطراری  بسیار اضطراری  فوری
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