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SSTTAATTEEMMEENNTT  OOFF  PPUURRPPOOSSEE::    

  
EEmmeerrggeennccyy  DDeeppaarrttmmeenntt  ssttaaffff  ccaarree  ffoorr  oobbsseerrvvaattiioonn  ppaattiieennttss  iinn  ttwwoo  mmaaiinn  sseettttiinnggss::  tthhee  EEDD  
oobbsseerrvvaattiioonn  uunniitt  ((EEDDOOUU))  aanndd  EEDD  ttoowweerr  oobbsseerrvvaattiioonn  uunniitt  ((TToowweerr  OOBBSS)),,  wwhhiicchh  sseerrvvee  
ppaattiieennttss  wwhhoossee  ccoonnddiittiioonn  rreeqquuiirreess  aaddddiittiioonnaall  hhoossppiittaalliizzaattiioonn  ffoorr  ttrreeaattmmeenntt  aanndd//oorr  
aaddddiittiioonnaall  eevvaalluuaattiioonn  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  nneeeedd  ffoorr  iinnppaattiieenntt  aaddmmiissssiioonn..      
  
  
UUNNIITT  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN::    
  
TThhee  EEDDOOUU  iiss  llooccaatteedd  iinn  tthhee  EEmmeerrggeennccyy  DDeeppaarrttmmeenntt''ss  mmaaiinn  cclliinniiccaall  uunniitt  oonn  tthhee  ggrroouunndd  
fflloooorr  ooff  tthhee  CCWWNN  bbuuiillddiinngg  ooff  tthhee  BBrriigghhaamm  aanndd  WWoommeenn''ss  HHoossppiittaall  aanndd  TToowweerr  OOBBSS  iiss  
llooccaatteedd  iinn  tthhee  TToowweerr  oonn  PPoodd  1122DD..    TThhee  EEDDOOUU  ccoonnttaaiinnss  1100  rroooommss,,  aallll  ooff  wwhhiicchh  ccaann  bbee  
mmoonniittoorreedd;;  oonnee  iiss  aa  nneeggaattiivvee//ppoossiittiivvee  pprreessssuurree  rroooomm  ffoorr  iinnffeeccttiioonn  ccoonnttrrooll  ppuurrppoosseess..  TThhee  
1122DD  uunniitt  aallssoo  hhaass  1100  bbeeddss,,  wwiitthh  oonnee  nneeggaattiivvee  pprreessssuurree  rroooomm..  
  
  
UUNNIITT  DDIIRREECCTTIIOONN::    
  
TThhee  uunniitt  iiss  uunnddeerr  tthhee  ddiirreecctt  ssuuppeerrvviissiioonn  ooff  tthhee  OObbsseerrvvaattiioonn  MMeeddiiccaall  DDiirreeccttoorr  aanndd  EEDD  
NNuurrssiinngg  DDiirreeccttoorr..  
  
  
AASSSSIIGGNNMMEENNTT  TTOO  OOBBSSEERRVVAATTIIOONN::  
  
AAssssiiggnnmmeenntt  ooff  aa  ppaattiieenntt  ttoo  oobbsseerrvvaattiioonn  iiss  tthhee  eexxcclluussiivvee  ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  EEDD  aatttteennddiinngg..    
NNoo  ootthheerr  cclliinniicciiaannss  mmaayy  aassssiiggnn  aa  ppaattiieenntt  ttoo  oobbsseerrvvaattiioonn..  
  
PPaattiieennttss  aassssiiggnneedd  ttoo  oobbsseerrvvaattiioonn  sshhoouulldd  hhaavvee  aann  aannttiiccppaatteedd  lleennggtthh  ooff  ssttaayy  ooff  nnoo  mmoorree  
tthhaann  ttwwoo  mmiiddnniigghhttss  aanndd  wwiitthh  aatt  lleeaasstt  aann  8800%%  lliikkeelliihhoooodd  ooff  bbeeiinngg  ddiisscchhaarrggeedd  hhoommee  oorr  
ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  aannootthheerr  ffaacciilliittyy  wwiitthhiinn  tthhaatt  ttiimmeeffrraammee..    PPaattiieennttss  wwiitthh  aann  eexxppeecctteedd  
oobbsseerrvvaattiioonn  lleennggtthh  ooff  ssttaayy  ooff  lleessss  tthhaann  66  hhoouurrss  sshhoouulldd  nnoott  bbee  mmaannaaggeedd  aass  oobbsseerrvvaattiioonn  
vviissiittss,,  ppaattiieennttss  wwiitthh  aann  eexxppeecctteedd  lleennggtthh  ooff  ssttaayy  ooff  lleessss  tthhaann  1122  hhoouurrss  sshhoouulldd  bbee  aavvooiiddeedd  
iinn  TToowweerr  OOBBSS  aanndd  ppaattiieennttss  wwiitthh  aann  eexxppeecctteedd  lleennggtthh  ooff  ssttaayy  ooff  oovveerr  2244  hhoouurrss  sshhoouulldd  bbee  
aavvooiiddeedd  iinn  tthhee  EEDDOOUU..  
  
AAllpphhaa  iiss  tthhee  oonnllyy  aarreeaa  ooff  tthhee  EEmmeerrggeennccyy  DDeeppaarrttmmeenntt  tthhaatt  ssttaayyss  ooppeenn  2244//77..    TThhee  BBrraavvoo  
aanndd  CChhaarrlliiee  ppooddss  cclloossee  ffoorr  aatt  lleeaasstt  aa  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  nniigghhtt  sshhiifftt..    PPaattiieennttss  tthhaatt  rreemmaaiinn  iinn  
tthhee  ppooddss  cclloossee  ttoo  cclloossiinngg  ttiimmee  mmaayy  nneeeedd  ttoo  ccoonnttiinnuuee  tthheeiirr  ccaarree  iinn  aann  oobbsseerrvvaattiioonn  uunniitt..    
AAnnyy  ddeecciissiioonnss  ttoo  iinnccrreeaassee  tthhee  EEDD  oobbsseerrvvaattiioonn  cceennssuuss  wwiillll  bbee  mmaaddee  iinn  ccoollllaabboorraattiioonn  
bbeettwweeeenn  tthhee  EEMM  aaddmmiinniissttrraattiivvee  aatttteennddiinngg  oonn  ccaallll  aanndd  nnuurrssiinngg  lleeaaddeerrsshhiipp..  
  
NNOOTTEE::  OObbsseerrvvaattiioonn  iiss  aa  ddeeffiinneedd  oouuttppaattiieenntt  ssttaattuuss,,  aanndd  ppaattiieennttss  nneeeedd  nnoott  bbee  wwiitthhiinn  tthhee  
pphhyyssiiccaall  ccoonnffiinneess  ooff  tthhee  tthhee  EEDDOOUU  oorr  TToowweerr  OOBBSS  ttoo  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  iinn  oobbsseerrvvaattiioonn  
ssttaattuuss..    UUnnlleessss  ootthheerrwwiissee  ssttaatteedd,,  tthhee  pprriinniicciipplleess  aanndd  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  oobbsseerrvvaattiioonn  aappppllyy  
ttoo  aallll  ppaattiieennttss  aassssiiggnneedd  ttoo  oobbsseerrvvaattiioonn  ssttaattuuss,,  rreeggaarrddlleessss  ooff  tthheeiirr  llooccaattiioonn  wwiitthhiinn  tthhee  EEDD..  
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DDOOCCUUMMEENNTTAATTIIOONN::  
  
DDooccuummeennttaattiioonn  ffoorr  aassssiiggnnmmeenntt  ttoo  oobbsseerrvvaattiioonn  wwiillll  iinncclluuddee  aa  ffooccuusseedd  hhiissttoorryy  aanndd  
pphhyyssiiccaall  eexxaamm,,  aa  wwoorrkkiinngg  ddiiaaggnnoossiiss  oorr  ddiiffffeerreennttiiaall  ddiiaaggnnoossiiss,,  aanndd  aa  ddiiaaggnnoossttiicc//ttrreeaattmmeenntt  
ppllaann  tthhaatt  jjuussttiiffeess  tthhee  nneeeedd  ffoorr  oobbsseerrvvaattiioonn..    IInn  aaddddiittiioonn,,  tthheerree  sshhoouulldd  bbee  eexxpplliicciitt  ccrriitteerriiaa  
ffoorr  aaddmmiissssiioonn  oorr  ddiisscchhaarrggee,,  ssoo  tthhaatt  tthhee  ppaattiieenntt  ddooeess  nnoott  eexxcceeeedd  tthhee  lleennggtthh  ooff  ssttaayy  
ttiimmeeffrraammee  ddeeffiinneedd  iinn  tthhee  iinniittiiaall  nnoottee..    TThhiiss  iinniittiiaall  nnoottee  mmuusstt  bbee  ssiiggnneedd  bbyy  tthhee  aatttteennddiinngg  
pphhyyssiicciiaann..  
  
MMuullttiiddiisscciipplliinnaarryy  pprrooggrreessss  nnootteess  aarree  wwrriitttteenn  oonn  ddaaiillyy  rroouunnddss,,  aass  tthhee  ppaattiieenntt''ss  ccoonnddiittiioonn  
wwaarrrraannttss  oorr  aass  oouuttlliinneedd  bbyy  aa  ssppeecciiffiicc  pprroottooccooll,,  aanndd  sshhoouulldd  ggeenneerraallllyy  ooccccuurr  aabboouutt  eevveerryy  88  
hhoouurrss  aanndd  aallwwaayyss  uuppoonn  ddiisscchhaarrggee..    RReeggaarrddlleessss  ooff  tthhee  ddiissppoossiittiioonn  ffrroomm  oobbsseerrvvaattiioonn,,  aa  
ddiisscchhaarrggee  ssuummmmaarryy  wwiillll  bbee  ccoommpplleetteedd,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  ddiisscchhaarrggee  ddiiaaggnnoossiiss,,  aa  ssuummmmaarryy  ooff  
tthhee  oobbsseerrvvaattiioonn  ccoouurrssee,,  aa  bbrriieeff  ddiisscchhaarrggee  eexxaamm,,  aanndd  aa  ssyynnooppssiiss  ooff  tthhee  ddiisscchhaarrggee  
iinnssttrruuccttiioonnss..    TThhee  ddiisscchhaarrggee  ssuummmmaarryy  iiss  ccoommpplleetteedd  bbyy  tthhee  pphhyyssiicciiaann  aassssiittaanntt  oorr  rreessiiddeenntt  
aanndd  tthhee  rreessppoonnssiibbllee  aatttteennddiinngg  mmuusstt  bbee  nnoottiiffiieedd  ooff  eevveerryy  ddiisscchhaarrggee  ffrroomm  oobbsseerrvvaattiioonn..    AAnn  
aatttteennddiinngg  nnoottee  sshhoouulldd  bbee  ccoommpplleetteedd  oonn  tthhee  ddaattee  ooff  ddiisscchhaarrggee,,  bbuutt  nnoott  nneecceessssaarriillyy  aatt  tthhee  
eexxaacctt  ttiimmee  ooff  ddiisscchhaarrggee..    AAtttteennddiinnggss  mmuusstt  ssiiggnn  tthhee  oobbsseerrvvaattiioonn  ddiisscchhaarrggee  nnoottee  ffoorr  eevveerryy  
rreessiiddeenntt  ddiisscchhaarrggee;;  iiff  tthheeyy  aarree  nnoott  pphhyyssiiccaallllyy  pprreesseenntt  ffoorr  aa  PPAA  oobbsseerrvvaattiioonn  ddiisscchhaarrggee,,  
ssiiggnniinngg  tthhee  nnoottee  iiss  ooppttiioonnaall..    FFiinnaallllyy,,  nnuurrsseess  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  ddooccuummeenntt  aa  ffiinnaall  ssuummmmaarryy  
ttoo  iinncclluuddee  ccuurrrreenntt  lleevveell  ooff  ccoonnsscciioouussnneessss,,  ppaaiinn  lleevveell,,  ddiisscchhaarrggee  vviittaall  ssiiggnnss,,  wwoouunndd  ccaarree  
aanndd  ppeerrttiinneenntt  iinnffoorrmmaattiioonn  rreellaatteedd  ttoo  rreessoollvveedd  oorr  oonnggooiinngg  nnuurrssiinngg  pprroobblleemmss  
  
  
IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  TTOO  PPRROOTTOOCCOOLLSS::  

  
CCoonnddiittiioonn--ssppeecciiffiicc  pprroottooccoollss  wwiillll  gguuiiddee  tthhee  ccaarree  ooff  oobbsseerrvvaattiioonn  ppaattiieennttss..    HHoowweevveerr,,  tthheessee  
aarree  mmeeaanntt  ttoo  sseerrvvee  aass  gguuiiddeelliinneess,,  aanndd  tthhee  aatttteennddiinngg  pphhyyssiicciiaann  rreemmaaiinnss  tthhee  ffiinnaall  
aarrbbiittrraattoorr  ooff  cclliinniiccaall  ddeecciissiioonnss..  
  
OObbsseerrvvaattiioonn  ppaattiieennttss  aarree  bbeesstt  sseerrvveedd  bbyy  aa  cclleeaarr  ppllaann  ooff  ccaarree  wwiitthh  ddiissttiinncctt  aanndd  oobbjjeeccttiivvee  
eenndd  ppooiinnttss..    PPrroossppeeccttiivveellyy,,  tthhee  lliikkeelliihhoooodd  ooff  ddiisscchhaarrggee  ttoo  hhoommee  iiss  nnoott  ttoo  eexxcceeeedd  aa  ttwwoo  
mmiiddnniigghhtt  ssttaayy  wwiitthh  aann  8800%%  lliikkeellyy  hhoooodd  ooff  ddiisscchhaarrggee..    
  
TThhee  lliisstt  ooff  pprroottooccoollss  aanndd  tthhee  ccoonntteenntt  ooff  tthhee  pprroottooccoollss  iiss  tthhee  pprroodduucctt  ooff  tthhee  mmeeddiiccaall  ssttaaffff  
ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEmmeerrggeennccyy  MMeeddiicciinnee;;  wwhhiicchh  pprroottooccoollss  aarree  ooppeerraattiivvee  aatt  aannyy  ggiivveenn  
ttiimmee  rreemmaaiinnss  tthhee  ddeecciissiioonn  ooff  tthhiiss  ggrroouupp..    PPrroottooccoollss  ccaann  bbee  ffoouunndd  iinn  ffiillee  ccaabbiinneettss  iinn  eeaacchh  
ppaarrtt  ooff  tthhee  EEDD;;  mmiissssiinngg  pprroottooccoollss  ccaann  bbee  rreeppllaacceedd  uuppoonn  rreeqquueesstt  bbyy  aannyy  bbuussiinneessss  
ssppeecciiaalliisstt..    AAllll  pprroottooccoollss  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  rreevviissiioonn  aatt  aannyy  ttiimmee  sshhoouulldd  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  
iimmpprroovvee  ccaarree  bbee  ddeetteerrmmiinneedd..    AAllll  pprroottooccoollss  wwiillll  bbee  rreevviieewweedd  aatt  lleeaasstt  aannnnuuaallllyy..  
  
  
SSCCOOPPEE  OOFF  CCAARREE::    
  
BBootthh  oobbsseerrvvaattiioonn  uunniittss  aarree  ccaappaabbllee  ooff  pprroovviiddiinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  eevvaalluuaattiioonn,,  mmoonniittoorriinngg,,  
ddiiaaggnnoossttiicc,,  aanndd  ttrreeaattmmeenntt  sseerrvviicceess::  
  
11..      MMoonniittoorriinngg  ooff  vviittaall  ssiiggnnss  ((nnoo  mmoorree  ffrreeqquueennttllyy  tthhaann  eevveerryy  44  hhoouurrss))  
22..      MMoonniittoorriinngg  ooff  iinnppuuttss  aanndd  oouuttppuuttss,,  ppaattiieenntt  wweeiigghhttss  
33..      NNeeuurroollooggiicc  aanndd  vvaassccuullaarr  cchheecckkss  ((nnoo  mmoorree  ffrreeqquueennttllyy  tthhaann  eevveerryy  44  hhoouurrss))  
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44..  FFiinnggeerrssttiicckk  bblloooodd  gglluuccoossee  cchheecckkss  ((nnoott  mmoorree  ffrreeqquueennttllyy  tthhaann  eevveerryy  22  hhoouurrss))  
55..    PPuullssee  ooxxiimmeettrryy    
66..    CCaarrddiiaacc  tteelleemmeettrryy    
77..      CCoommpprreehheennssiivvee  llaabboorraattoorryy  aanndd  rraaddiioollooggyy  sseerrvviicceess  
88..      AAcccceess  ttoo  ccaarrddiiaacc  ssttrreessss  tteessttiinngg  aanndd  nnoonn--iinnvvaassiivvee  iimmaaggiinngg  
99..      OOxxyyggeenn  ssuupppplleemmeennttaattiioonn  
1100..      OOrraall  aanndd  IIVV  mmeeddiiccaattiioonnss  
1111..    IInnttrraavveennoouuss  fflluuiiddss  
1122..      RReessppiirraattoorryy  tthheerraappyy  
1133..      WWoouunndd  ccaarree  
1144..      NNoouurriisshhmmeenntt  
1155..      RRoouuttiinnee  nnuurrssiinngg  ccaarree  
1166..      SSppeecciiaallttyy  ccoonnssuullttaattiioonnss  
1177..      PPhhyyssiiccaall  tthheerraappyy  eevvaalluuttaattiioonn  
1188..      SSoocciiaall  SSeerrvviiccee  iinntteerrvveennttiioonn  
1199..  CCaarree  ccoooorrddiinnaattiioonn  
  
  
EEQQUUIIPPMMEENNTT::    
  
TThhee  EEmmeerrggeennccyy  DDeeppaarrttmmeenntt  oobbsseerrvvaattiioonn  uunniittss  uussee  tthhee  ssaammee  eeqquuiippmmeenntt  aanndd  ssuupppplliieess  
aass  tthhee  aaccuuttee  aarreeaass  ooff  tthhee  EEmmeerrggeennccyy  DDeeppaarrttmmeenntt..  
  
  
AATTTTEENNDDIINNGG  PPHHYYSSIICCIIAANN  RREESSPPOONNSSIIBBIILLIITTIIEESS::  
  
AAllll  oobbsseerrvvaattiioonn  ppaattiieennttss  rreemmaaiinn  uunnddeerr  tthhee  ccaarree  aanndd  ssuuppeerrvviissiioonn  ooff  tthhee  aatttteennddiinngg  
pphhyyssiicciiaann  ssttaaffff  ooff  tthhee  EEmmeerrggeennccyy  DDeeppaarrttmmeenntt  aatt  aallll  ttiimmeess..    EEDD  aatttteennddiinnggss  wwiillll  ttrraannssffeerr  
rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthheeiirr  oobbsseerrvvaattiioonn  ppaattiieennttss  ttoo  tthhee  oonnccoommiinngg  aatttteennddiinnggss  aatt  sshhiifftt  cchhaannggeess..    
TThhee  aatttteennddiinngg  aassssiiggnnmmeenntt  oonn  tthhee  ppaattiieenntt  ttiillee  iinn  EEDD  TTrraacckkiinngg  wwiillll  bbee  uuppddaatteedd  ttoo  aallwwaayyss  
rreefflleecctt  tthhee  ccuurrrreenntt  rreessppoonnssiibbllee  aatttteennddiinngg..      
  
PPaattiieennttss  aassssiiggnneedd  ttoo  oobbsseerrvvaattiioonn  rreeqquuiirree  11))  aann  iinniittiiaall  oobbsseerrvvaattiioonn  nnoottee  ccoommpplleetteedd  bbyy  tthhee  
pphhyyssiicciiaann  aassssiissttaanntt  oorr  rreessiiddeenntt  aanndd  ssiiggnneedd  bbyy  tthhee  aatttteennddiinngg  pphhyyssiicciiaann  iinnddiiccaattiinngg  iinntteenntt  ttoo  
aassssiiggnn  tthhee  ppaattiieenntt  ttoo  oobbsseerrvvaattiioonn  ssttaattuuss  aanndd  tthhee  ppllaann  ooff  ccaarree  aanndd  22))  aann  EEDD  eennccoouunntteerr  
nnoottee  ttoo  bbee  wwrriitttteenn  ccoonntteemmppoorraanneeoouussllyy  ((ii..ee..,,  bbeeffoorree  tthhee  aatttteennddiinngg  lleeaavveess  tthhee  EEDD))..    
  
EEDD  aatttteennddiinnggss  wwiillll  mmaakkee  rreegguullaarr  rroouunnddss  iinn  bbootthh  uunniittss  aanndd  aarree  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  eennssuurriinngg  
aaddeeqquuaaccyy  ooff  ddooccuummeennttaattiioonn,,  ddiisscchhaarrggee  ppllaannnniinngg  aanndd  ffoollllooww--uupp..    TThhee  ddeecciissiioonn  ttoo  
ddiisscchhaarrggee  aa  ppaattiieenntt  ffrroomm  oobbsseerrvvaattiioonn  ((wwhheetthheerr  ttoo  hhoommee,,  ttrraannssffeerr,,  oorr  ttoo  aann  iinnppaattiieenntt  
sseerrvviiccee))  iiss  eexxcclluussiivveellyy  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  EEDD  aatttteennddiinngg..    TThhee  EEDD  aatttteennddiinngg  wwiillll  ppllaayy  
aa  uussuuaall  rroollee  iinn  ffaacciilliittaattiinngg  aaddmmiissssiioonnss  ttoo  tthhee  iinnppaattiieenntt  sseettttiinngg..  IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  
ccoommmmuunniiccaattiinngg  tthhee  sseerrvviiccee  aanndd  aacccceeppttiinngg  iinnppaattiieenntt  aatttteennddiinngg  ttoo  aaddmmiittttiinngg,,  tthhee  EEDD  
aatttteennddiinngg  wwiillll  iinnddiiccaattee  wwhheetthheerr  tthhee  ppaattiieenntt  wwiillll  ccoonnttiinnuuee  aass  oobbsseerrvvaattiioonn  ssttaattuuss  oorr  cchhaannggee  
ttoo  iinnppaattiieenntt  ssttaattuuss..    TThhiiss  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  wwiillll  bbee  iinnffoorrmmeedd  bbyy  tthhee  CCaarree  FFaacciilliittaattoorr..  
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PPAA  AANNDD  RREESSIIDDEENNTT  SSTTAAFFFF::  
  
TThhee  EEDDOOUU  iiss  ssttaaffffeedd  bbyy  aa  PPhhyyssiicciiaann  AAssssiissttaanntt  ((PPAA))  ffrroomm  1111aamm  ttoo  1111ppmm  eevveerryy  wweeeekkddaayy  
aanndd  ffrroomm  1100aamm  ttoo  1100ppmm  eevveerryy  wweeeekkeenndd..    OOnn  wweeeekkddaayyss,,  aatt  1100::4455ppmm  ((99::4455ppmm  oonn  
wweeeekkeennddss)),,  tthhee  EEDDOOUU  PPAA  ssiiggnnss  oouutt  ttoo  tthhee  oovveerrnniigghhtt  AAllpphhaa  PPGGYY  33  rreessiiddeenntt..    OOnn  
wweeeekkddaayyss  aatt  66::4455aamm,,  tthhiiss  oouuttggooiinngg  PPGGYY  33  rreessiiddeenntt  ssiiggnnss  oouutt  aa  mmaaxxiimmuumm  ooff  1100  EEDDOOUU  
ppaattiieennttss  ttoo  tthhee  oonnccoommiinngg  BBrraavvoo  rreessiiddeenntt..    TThhee  BBrraavvoo  rreessiiddeenntt  aanndd  aatttteennddiinngg  rroouunndd  oonn  
tthhee  oobbsseerrvvaattiioonn  uunniitt  ffrroomm  77aamm  uunnttiill  88aamm..    AA  pprrooggrreessss  nnoottee  sshhoouulldd  bbee  ccoommpplleetteedd  aanndd  
ssiiggnneedd  bbyy  tthhee  aatttteennddiinngg  ffoorr  eeaacchh  ppaattiieenntt  dduurriinngg  tthheessee  rroouunnddss  ((aalltteerrnnaattiivveellyy,,  tthhee  
aatttteennddiinngg  ccaann  ssiiggnn  aa  ddiisscchhaarrggee  nnoottee  iiff  tthhee  ppaattiieenntt  iiss  lleeaavviinngg))..    AAtt  1111aamm,,  tthhee  rreessiiddeenntt  
ppaasssseess  ooffff  ttoo  tthhee  PPAA..    OOnn  wweeeekkeennddss,,  tthhee  oovveerrnniigghhtt  AAllpphhaa  aatttteennddiinngg  ssiiggnnss  oouutt  ttoo  tthhee  
oonnccoommiinngg  BBrraavvoo  aatttteennddiinngg  aatt  88aamm..    TThhee  BBrraavvoo  aatttteennddiinngg  rroouunnddss  iinn  tthhee  EEDDOOUU  bbeettwweeeenn  
88aamm  aanndd  1100aamm,,  ddooccuummeennttss  aa  nnoottee  ffoorr  eeaacchh  ppaattiieenntt  aanndd  tthheenn  ppaasssseess  ooffff  ttoo  tthhee  EEDDOOUU  
PPAA  aatt  1100aamm..    
  
TToowweerr  OOBBSS  iiss  ssttaaffffeedd  2244//77  bbyy  aa  PPAA..    TThhee  PPAAss  wwoorrkk  sshhiiffttss  ffrroomm  77aamm  ttoo  77ppmm  aanndd  77ppmm  ttoo  
77aamm..    AAtt  77aamm  eevveerryy  mmoorrnniinngg,,  tthhee  CChhaarrlliiee  aatttteennddiinngg  rroouunnddss  wwiitthh  tthhee  oovveerrnniigghhtt  PPAA,,  
ddaayyttiimmee  PPAA  aanndd  CCaarree  FFaacciilliittaattoorr  aanndd  ddooccuummeenntt  oonn  eeaacchh  ppaattiieenntt  iinn  tthhee  ssaammee  wwaayy  aass  tthhee  
EEDDOOUU..    BBeettwweeeenn  88aamm  aanndd  99aamm,,  tthhee  FFllooww  MMaannaaggeerr  aanndd  CChhaarrlliiee  NNuurrssee  iinn  CChhaarrggee  wwiillll  nnoott  
ppllaaccee  aannyy  ppaattiieennttss  eexxppeecctteedd  ttoo  nneeeedd  aa  rreessuusscciittaattiioonn  iinn  tthhee  CChhaarrlliiee  ppoodd  iinn  ccaassee  rroouunnddss  iinn  
TToowweerr  OOBBSS  rruunn  lloonngg..    IInn  aaddddiittiioonn,,  tthhee  PPAA  iinn  TToowweerr  OOBBSS  wwiillll  ppeerrffoorrmm  aann  iinniittiiaall  ssccrreeeenn  oonn  
aallll  EEKKGGss  ppeerrffoorrmmeedd  oonn  tthhaatt  uunniitt..    TThhee  EESSAA  wwiillll  ddeelliivveerr  tthhee  EEKKGG  wwiitthhiinn  1100  mmiinnuutteess  aanndd  
tthhee  PPAA  wwiillll  rreevviieeww,,  ssiiggnn  tthheeiirr  nnaammee  aanndd  wwrriittee  ““nnoo  SSTTEEMMII””  iiff  SSTTEEMMII  ccrriitteerriiaa  aarree  aabbsseenntt..    IIff  
tthheerree  iiss  aannyy  ccoonncceerrnn  ffoorr  SSTTEEMMII  oorr  ootthheerr  cclliinniiccaallllyy  ssiiggnniiffiiccaanntt  aabbnnoorrmmaalliittiieess,,  tthhee  PPAA  wwiillll  
iimmmmeeddiiaatteellyy  ssppeeaakk  wwiitthh  tthhee  rreessppoonnssiibbllee  aatttteennddiinngg,,  wwhhoo  wwiillll  rreemmootteellyy  rreevviieeww  tthhee  EEKKGG  
aanndd  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  aapppprroopprriiaattee  aaccttiioonn..  
  
  
NNUURRSSIINNGG  SSTTAAFFFF::  
  
TThhee  nnuurrssiinngg  ssttaaffff  wwiillll  ccoonnssiisstt  ooff  rreeggiisstteerreedd  nnuurrsseess  ffrroomm  tthhee  EEmmeerrggeennccyy  DDeeppaarrttmmeenntt  oorr  
““ffllooaatt””  ppooooll..    TThheerree  wwiillll  bbee  22  RRNNss    wwoorrkkiinngg  iinn  tthhee  EEDDOOUU  aanndd  33  RRNNss  wwoorrkkiinngg  iinn  TToowweerr  
OOBBSS..    FFllooww  MMaannaaggeerrss  wwiillll  rroouunndd  oonn  oobbsseerrvvaattiioonn  ppaattiieennttss  aatt  rreegguullaarr  iinntteerrvvaallss  wwiitthh  tthhee  
aatttteennddiinngg,,  oobbsseerrvvaattiioonn  PPAA  aanndd  nnuurrssiinngg  ssttaaffff..      
  
  
AANNCCIILLLLAARRYY  SSTTAAFFFF::  
  
TThhee  ssuuppppoorrtt  ssttaaffff  wwiillll  ccoonnssiisstt  ooff  11  EESSAA  ffoorr  bbootthh  oobbsseerrvvaattiioonn  uunniittss  2244//77..    IInn  tthhee  EEDDOOUU,,  
tthheerree  iiss  11  BBuussiinneessss  SSppeecciiaalliisstt    sscchheedduulleedd  ffoorr  1166  hhoouurrss  88aamm--1122aamm  aanndd  iinn  TToowweerr  OOBBSS  11  
BBuussiinneessss  SSppeecciiaalliisstt  wwoorrkkss  bbeettwweeeenn  88aamm  aanndd  88ppmm..    BBuussiinneessss  SSppeecciiaalliissttss  aanndd  EESSAAss  wwiillll  
bbee  aassssiiggnneedd  ttoo  tthhee  oobbsseerrvvaattiioonn  uunniittss  aatt  tthhee  ddiissccrreettiioonn  ooff  tthhee  NNuurrssiinngg  DDiirreeccttoorr..    
  
  
VVIISSIITTOORRSS::    
  
TThhee  oobbsseerrvvaattiioonn  uunniitt  vviissiittoorr  ppoolliiccyy  iiss  tthhee  ssaammee  aass  tthhee  oovveerraallll  EEDD  vviissttoorr  ppoolliiccyy..  
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DDIISSCCHHAARRGGEE  FFRROOMM  UUNNIITT::  
  
PPaattiieenntt  ddiissppoossiittiioonn  wwiillll  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  EEDD  aatttteennddiinngg..    IIff  aa  ppaattiieenntt  rreeqquuiirreess  
iinnppaattiieenntt  aaddmmiissssiioonn,,  tthhee  EEDD  aatttteennddiinngg  wwiillll  aarrrraannggee  ffoorr  tthhee  aaddmmiissssiioonn  aass  uussuuaall..    IIff  aa  cclleeaarr  
aanndd  iimmmmeenneenntt  ddiissppoossiittiioonn  iiss  ppllaannnneedd,,  aa  ssttaayy  mmaayy  eexxtteenndd  bbeeyyoonndd  2244  hhoouurrss  iinn  tthhee  EEDDOOUU  
aanndd  3366  hhoouurrss  iinn  TToowweerr  OOBBSS..  
  
  
QQUUAALLIITTYY  IIMMPPRROOVVEEMMEENNTT::  
  
QQuuaalliittyy  iimmpprroovveemmeenntt  wwiillll  bbee  ddiissccuusssseedd  oonn  aa  mmoonntthhllyy  bbaassiiss  aatt  ssttaaffff  mmeeeettiinnggss  lleedd  bbyy  tthhee  
OObbsseerrvvaattiioonn  UUnniitt  MMeeddiiccaall  DDiirreeccttoorr  aanndd  aatttteennddeedd  bbyy  pphhyyssiicciiaann,,  PPAA  aanndd  nnuurrssiinngg  ssttaaffff  
rreepprreesseennttaattiivveess..    AAddddiittiioonnaallllyy,,  ccaasseess  aanndd  ccoonncceerrnnss  ccaann  bbee  ffoorrwwaarrddeedd  ttoo  tthhee  DDrr..  
CChhrriissttoopphheerr  BBaauugghh,,  DDrr..  JJoosshh  KKoossoowwsskkyy,,  oorr  DDrr..  JJaayy  SScchhuuuurr  ffoorr  ffuurrtthheerr  rreevviieeww..    
  
  
OOUUTTCCOOMMEE  MMOONNIITTOORRSS::  
  
PPrroocceesssseess  iinn  tthhee  uunniitt  wwiillll  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  oonnggooiinngg  rreevviieeww  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  oouuttccoommee..  DDaattaa  
uusseedd  wwiillll  ccoonnssiisstt  ooff  bbootthh  ssppeecciiffiicc  aanndd  ggeenneerriicc  ssccrreeeennss,,  iinncclluuddiinngg  bbuutt  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo::    
  
SSppeecciiffiicc  SSccrreeeennss::  
  
11..  TToottaall  nnuummbbeerr  ooff  ppaattiieennttss  aassssiiggnneedd  ttoo  oobbsseerrvvaattiioonn  
22..  PPeerrcceennttaaggee  ooff  oobbsseerrvvaattiioonn  ppaattiieennttss  aaddmmiitttteedd  ttoo  aann  iinnppaattiieenntt  sseerrvviiccee  
33..  PPaattiieenntt  ddeemmooggrraapphhiiccss::  aaggee,,  sseexx,,  ttiimmee  ooff  ddaayy  aaddmmiitttteedd  
44..  FFrreeqquueennccyy  ooff  aaddmmiissssiioonnss  bbyy  pprroottooccooll  
55..  DDiissppoossiittiioonn  ooff  ppaattiieennttss  bbyy  pprroottooccooll  
66..  CCoommpplleetteenneessss  ooff  mmeeddiiccaall  rreeccoorrddss  
77..  MMoorrttaalliittyy  aanndd  mmoorrbbiiddiittyy  
88..  RReettuurrnn  vviissiittss  ttoo  EEDD  wwiitthhiinn  7722  hhoouurrss  ooff  OOBBSS  ddiisscchhaarrggee  
99..  PPaattiieenntt  ssaattiissffaaccttiioonn  
1100..  LLOOSS  >>  22  mmiiddnniigghhttss  
1111..  LLOOSS  <<  66  hhoouurrss    
  
  
BBUUDDGGEETT::  
  
TThhee  oobbsseerrvvaattiioonn  uunniitt''ss  ooppeerraattiinngg  bbuuddggeett  wwiillll  bbee  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  bbuuddggeett  ooff  tthhee  
DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEmmeerrggeennccyy  MMeeddiicciinnee..  
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AAPPPPEENNDDIIXX  

  
  
AAVVAAIILLAABBIILLIITTYY  OOFF  AADDVVAANNCCEEDD  CCAARRDDIIAACC  TTEESSTTIINNGG  ((PPRROOVVOOCCAATTIIVVEE  TTEESSTTIINNGG  AANNDD  
CCOORROONNAARRYY  CCTTAA))::  
  
TThheerree  aarree  33  sslloottss  ffoorr  eexxeerrcciissee  ttrreeaaddmmiillll  tteessttss  ffrroomm  OOBBSS  eevveerryy  ddaayy,,  iinncclluuddiinngg  wweeeekkeennddss  
aanndd  mmoosstt  hhoolliiddaayyss  ((eexxcceepptt  TThhaannkkssggiivviinngg  DDaayy,,  CChhrriissttmmaass  DDaayy  aanndd  NNeeww  YYeeaarr’’ss  DDaayy))..    
SSttrreessss  tteessttss  wwiitthh  iimmaaggiinngg  aarree  oonnllyy  aavvaaiillaabbllee  oonn  wweeeekkddaayyss  ((nnoonn  hhoolliiddaayyss))  aanndd  ggeenneerraallllyy  
oonnllyy  oonnee  ssppoott  iiss  gguuaarreenntteeeedd  ffrroomm  OOBBSS  ((uussuuaallllyy  ccaann  aaccccoommiiddaattee  22  wwiitthhoouutt  mmuucchh  
ddiiffffiiccuullttyy))..    MMIIBBIIss  mmaayy  aallssoo  bbee  aavvaaiillaabbllee  oonn  nnoonn--hhoolliiddaayy  SSaattuurrddaayyss  aanndd  SSuunnddaayyss..    CCTT  
aannggiiooggrraammss  ccaann  bbee  ppeerrffoorrmmeedd  aatt  aannyy  ttiimmee,,  bbuutt  ccuurrrreennttllyy,,  tthhee  ccoorroonnaarryy  aannggiiooggrraapphhyy  
eelleemmeenntt  ooff  tthhee  ssccaann  wwiillll  nnoott  bbee  ffoorrmmaallllyy  iinntteerrpprreetteedd  uunnttiill  mmoorrnniinngg  iiff  tthhee  ssccaann  iiss  
ppeerrffoorrmmeedd  llaattee  iinn  tthhee  eevveenniinngg  oorr  oovveerrnniigghhtt..  
  
  

PPRROOCCEEDDUURREE  FFOORR  AASSSSIIGGNNMMEENNTT  TTOO  OOBBSSEERRVVAATTIIOONN::  
  

11..  EEDD  cclliinniiccaall  tteeaamm  ddeecciiddeess  oobbsseerrvvaattiioonn  iiss  aapppprroopprriiaattee  ddiissppoossiittiioonn    
  

22..  AAtttteennddiinngg  ccoommpplleetteess  oobbsseerrvvaattiioonn  bbeedd  rreeqquueesstt  ((ffoouunndd  oonn  ppaattiieenntt  ttiillee  rriigghhtt  cclliicckk  
mmeennuu;;  tthhee  ““OOBBSS  AABBRR””)),,  wwhhiicchh  aauuttoommaattiiccaallllyy  nnoottiiffiieess  tthhee  FFllooww  MMaannaaggeerr  
  

33..  FFllooww  MMaannaaggeerr  aasssseesssseess  ppaattiieenntt,,  ddiissccuusssseess  wwiitthh  nnuurrssiinngg  aanndd  rreevviieewwss  oobbsseerrvvaattiioonn  
uunniitt  bbeedd  aavvaaiillaabbiilliittyy  aanndd  rreessoouurrcceess    
  

44..  IIff  FFllooww  MMaannaaggeerr  bbeelliieevveess  tthhee  bbeesstt  oobbsseerrvvaattiioonn  ddiissttiinnaattiioonn  iiss  ddiiffffeerreenntt  ffrroomm  tthhee  
aatttteennddiinngg  rreeccoommmmeennddaattiioonn  iinn  tthhee  OOBBSS  AABBRR,,  tthhee  FFllooww  MMaannaaggeerr  wwiillll  ddiissccuussss  wwiitthh  
aatttteennddiinngg  ttoo  jjooiinnttllyy  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  bbeesstt  bbeedd  llooccaattiioonn  
  

55..  FFllooww  MMaannaaggeerr  ccoommppeetteess  bbeedd  aassssiiggnnmmeenntt,,  wwhhiicchh  wwiillll  ddiissppllaayy  oonn  ppaattiieenntt  ttiillee  iinn  
ttrraacckkiinngg,,  aalloonngg  wwiitthh  oobbsseerrvvaattiioonn  uunniitt  PPAA  ppaassssooffff  iinnffoorrmmaattiioonn  
  

66..  EEDD  rreessiiddeenntt  oorr  PPAA  ccoommpplleetteess  iinniittiiaall  oobbsseerrvvaattiioonn  nnoottee  ((ssiiggnneedd  bbyy  aatttteennddiinngg  aanndd  
ppllaacceedd  wwiitthh  ppaattiieenntt’’ss  ppaappeerr  rreeccoorrdd))  aanndd  ccoommpplleetteess  ccoommppllaaiinntt--ssppeecciiffiicc  oobbss  
tteemmppllaattee  iinn  EEDDOOEE,,  wwhhiicchh  ccoonnttaaiinnss  tthhee  oorrddeerr  ttoo  ““aassssiiggnn  ppaattiieenntt  ttoo  oobbsseerrvvaattiioonn””  
  

77..  BBuussiinneessss  ssppeecciiaalliisstt  cchhaannggeess  ppaattiieenntt’’ss  ssttaattuuss  iinn  BBIICCSS  ttoo  oobbsseerrvvaattiioonn,,  uussiinngg  tthhee  
ttiimmee  ooff  tthhee  ““aassssiiggnn  ttoo  oobbsseerrvvaattiioonn””  oorrddeerr  aass  tthhee  ssttaarrtt  ttiimmee  ffoorr  tthhee  oobbsseerrvvaattiioonn  ssttaayy  
aanndd  ccooppiieess  ppaappeerrwwoorrkk;;  OOBBSS  bbiinnddeerr  iiss  ccrreeaatteedd  aanndd  tthhee  ppaattiieenntt’’ss  ttiillee  iinn  EEDD  ttrraacckkiinngg  
nnooww  hhaass  aa  ggrreeeenn  bboorrddeerr  wwiitthh  ““eeddoobbss””  tteexxtt..  
  

88..  VVeerrbbaall  ppaassssooffff  ffrroomm  EEDD  rreessiiddeenntt  oorr  PPAA  ttoo  oobbss  uunniitt  PPAA  pprriioorr  ttoo  ddiissppoo  oorrddeerr  
  
99..  AAfftteerr  ddiissppoo  oorrddeerr  wwhheenn  bbeedd  iiss  ooppeenn  aanndd  cclleeaann,,  ppaattiieenntt  iiss  ttrraannssppoorrtteedd  ttoo  

oobbsseerrvvaattiioonn  uunniitt  
  

EExxcceeppttiioonnss::    
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BBeettwweeeenn  1122aamm  aanndd  88aamm,,  ssiinnccee  tthheerree  iiss  nnoo  FFllooww  MMaannaaggeerr,,  tthhee  aatttteennddiinngg  ccoommpplleetteess  tthhee  
bbeedd  aassssiiggnnmmeenntt  iinn  tthhee  OOBBSS  AABBRR  ttoo  bbeesstt  mmaattcchh  ppaattiieenntt  nneeeeddss  wwiitthh  rreessoouurrcceess..    TThhee  
aatttteennddiinngg  sshhoouulldd  ddiissccuussss  aannyy  ccaasseess  wwiitthh  aa  ppootteennttiiaall  hheeaavvyy  nnuurrssiinngg  bbuurrddeenn  wwiitthh  tthhee  
AAllpphhaa  nnuurrssee  iinn  cchhaarrggee  pprriioorr  ttoo  aassssiiggnniinngg  aann  oobbsseerrvvaattiioonn  bbeedd..  
  
BBeettwweeeenn  1111ppmm  aanndd  1111aamm  ((1100ppmm  aanndd  1100aamm  oonn  wweeeekkeennddss)),,  tthheerree  iiss  nnoo  EEDDOOUU  PPAA;;  aass  aa  
rreessuulltt  nnoo  PPAA  ppaassssooffff  iiss  nneeeeddeedd  ttoo  eenntteerr  aa  ddiissppoo//ttrraannssppoorrtt  oorrddeerr  ffoorr  ppaattiieennttss  mmoovviinngg  ttoo  
tthhee  EEDDOOUU..    TThhee  rreessiiddeenntt  oorr  PPAA  ffoolllloowwiinngg  tthhaatt  ppaattiieenntt  wwiillll  ccoonnttiinnuuee  ttoo  ddoo  ssoo,,  aanndd  ppaassss  ooffff  
tthhee  ppaattiieenntt  ttoo  tthhee  nneexxtt  pprroovviiddeerr  wwhheenn  tthheeiirr  sshhiifftt  eennddss  oorr  wwhheenn  tthhee  EEDDOOUU  PPAA  aarrrriivveess,,  
wwhhiicchheevveerr  iiss  ffiirrsstt..  

  
  
AALLTTEERRNNAATTIIVVEE  UUSSEE  OOFF  TTHHEE  OOBBSSEERRVVAATTIIOONN  UUNNIITT::  
  
TThhee  EEDDOOUU  rroooommss  mmaayy,,  oonn  ooccccaassiioonn  ––  aanndd  aatt  tthhee  ddiissccrreettiioonn  ooff  tthhee  FFllooww  MMaannaaggeerr  ––  bbee  
uusseedd  ttoo  ccaarree  ffoorr  nnoonn--oobbsseerrvvaattiioonn  EEDD  ppaattiieennttss  ((eeiitthheerr  pprriimmaarriillyy,,  oorr  ssttaarrttiinngg  oouutt  ffrroomm  
aannootthheerr  ppoodd))  ddeeppeennddiinngg  oonn  ppaattiieenntt  aaccuuiittyy  aanndd  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  ssppaaccee//rreessoouurrcceess..  
  

  
GGLLOOBBAALL  EEXXCCLLUUSSIIOONNSS::  
  
BBaacckkggrroouunndd::  
  
BBootthh  oobbsseerrvvaattiioonn  uunniittss  iiss  ddeessiiggnneedd  ffoorr  ppaattiieennttss  wwhhoo  rreeqquuiirree  sshhoorrtt  tteerrmm  iinntteerrvveennttiioonnss  oorr  
aaddddiittiioonnaall  ttiimmee  ffoorr  ddiiaaggnnoossiiss..    IItt  iiss  nnoott  iinntteennddeedd  ffoorr  ppaattiieennttss  tthhaatt  rreeqquuiirree  aann  iinnppaattiieenntt--
lleevveell  ooff  ccaarree  oorr  aann  iinntteennssiittyy  ooff  sseerrvviiccee  iinnaapppprroopprriiaattee  ttoo  tthhee  ssttaaffffiinngg  ooff  tthhee  uunniitt..    TThhee  EEDD  
aatttteennddiinngg,,  wwiitthh  iinnppuutt  ffrroomm  tthhee  NNuurrssee  iinn  CChhaarrggee  aanndd//oorr  FFllooww  MMaannaaggeerr  iiff  nneeeeddeedd,,  wwiillll  
ddeetteerrmmiinnee  wwhheetthheerr  ppaattiieenntt  nneeeeddss  ccaann  bbee  aapppprroopprriiaatteellyy  mmeett  wwiitthh  tthhee  aavvaaiillaabbllee  rreessoouurrcceess  
iinn  eeaacchh  oobbsseerrvvaattiioonn  uunniitt..    PPaattiieenntt  ssaaffeettyy  aanndd  uunniitt  eeffffiicciieennccyy  ddiiccttaattee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  gglloobbaall  
eexxcclluussiioonnss  ffrroomm  bbootthh  uunniittss::  
  

••  PPaattiieenntt  iinn  pphhyyssiiccaall  rreessttrraaiinnttss  

••  PPaattiieenntt  wwiitthh  GGCCSS  ooff  <<  1133  ((iiff  nneeww))  

••  PPaattiieenntt  wwiitthh  aaccuuttee  iinnttooxxiiccaattiioonn  

••  PPaattiieennttss  rreeqquuiirriinngg  aa  PPCCAA  

••  PPaattiieennttss  eexxppeecctteedd  ttoo  rreecceeiivvee  cchheemmootthheerraappyy  

••  PPaattiieennttss  eexxppeecctteedd  ttoo  ggoo  ttoo  ssuurrggeerryy  aanndd  rreettuurrnn  ttoo  tthhee  oobbsseerrvvaattiioonn  uunniitt  
  
IInn  aaddddiittiioonn,,  ppaattiieennttss  wwiitthh  aa  pprriimmaarryy  bbeehhaavviioorraall  hheeaalltthh  pprroobblleemm  wwiillll  nnoott  bbee  mmaannaaggeedd  iinn  
TToowweerr  OOBBSS..  
  

  
  


