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 از پزشکان معالج PRNاخذ دستور  .13

 اخذ شرح حامل روانشناسی و ورانپزکی جهت استخراج افکار خود کشی ودگرکشی .14

 :بحران ضمن اقدامات

 الف(پرستار یا مسئول شیفت :
  3-2-1پیج کد بحران  .1

شامل پرستار ، روانشناس ، مددکار و بادیگارد اورژانس و پزشک مقیم بیمارستان در محل حادثه در مواقع  3-2-1حضور سریع تیم  .2

 اورژانس روانپزشکی 
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 :بحران از بعد اقدامات
   تحت نظر قرار داشتن بیمار جهت جلوگیری از بروز پرخاشگری ، خود کشی و دگر کشی


