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 مقدمه:

نی با شرح وظائف و قوانین  جاری و با عنایت به اینکه تاکنون اهمیت لزوم آشنائی پرسنل اورژانس پیش بیمارستابا توجه به

دستورالعملهای ابالغی بصورت جداگانه . به فراخور نیاز در فواصل زمانی مختلف به واحدهای عملیاتی ابالغ گردیده، لزوم  

ایی پرسنل جدیدالورود،  با تهیه وابالغ دستورالعملی جامع امری ضروری و بدیهی به نظر می رسید. از طرفی به علت عدم آشن

دستورالعملهای قبلی و یا عدم دسترسی آسان به آن موجب بروز مشکالتی چه به لحاظ مسائل اداری و چه به لحاظ مسائل 

قضائی و حقوقی برای ایشان می گردید . همچنین به دلیل عدم جمع آوری دستورالعملهابصورت یکسان و یکنواخت در 

همکاران نسبت به دستورالعملهای  ابالغ شده موجب مشکالت فوق برای همکاران با سابقه تر نیز  پایگاهها و فراموشی برخی

 می شد.

قم با لحاظ کردن تمامی ارکان مهم در ارائه خدمت درواحد عملیات  115لذا به دلیل ضرورت فوق واحد کنترل کیفیت اورژانس

ورالعملهای موجود بر اساس آیین نامه ها و قوانین ابالغی اقدام اورژانس پیش بیمارستانی و با تجمیع،اصالح و ویرایش دست

دستورالعمل  فرایندهای عملیاتی  بر اساسبه تهیه دستورالعمل جامع واحد عملیات اورژانس پیش بیمارستانی که درواقع 

 اورژانس پیش بیمارستانی ابالغی اورژانس کشور می باشداقدام نمود

 تا به شرح وظائف،فعالیتها و استانداردهای عملیاتی پرداخته شود. در این دستورالعمل سعی گردیده
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 بخش اول: پایگاه

 وظایف کلی  تکنسین عملیاتی  

 اجرای دستورات باالدستی 

 رعایت س ِّرحرفه ای واخالق پزشکی 

   داشتن حسن خلق و همکاری الزم توام با عزت و احترام به بیمار و همراهان ) رعایت طرح تکریم( 

 ی دستورالعمل های اداریاجرا 

 حضور به موقع در محل کار و عدم ترک محل کار قبل از تحویل شیفت 

 کنترل و بروز رسانی وسایل و تجهیزات پزشکی و دارویی آمبوالنس و پایگاه و ثبت آن در دفاتر پایگاه 

 اه کنترل و بروز رسانی وضعیت فنی آمبوالنس و تجهیزات غیر پزشکی و ثبت آن در دفاتر پایگ  

  کنترل تجهیزات غیر پزشکی و بررسی کیفیت صدای بیسیم و اطالع از سالم بودن آن 

 ثبت اطالعات پرسنلی واطالعات آمبوالنس)کیلومتر،میزان سوخت هزینه سوخت،،نقایص فنی،.... (در ابتدای شیفت 

 وزانه  در دفتر پایگاهثبت اطالعات ماموریتهای روزانه و تکمیل جدول آنالیز ماموریتهای انجام شده بصورت ر 

 ل باال دستیئوثبت و گزارش نقایص کمبودهای موجود به مس 

 (10-50شرح حال گیری، معاینه و ارزیابی بیماران و مصدومین  بنا به دستور پزشك مشاور) 

 گزارش شرح حال و نتایج معاینات و ارزیابی ها به پزشك مشاور 

  وجود طبق دستورالعمل مربوطهبکارگیری پروتکل های برون خط)آفالین( در صورت 
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  انجام اقدامات فوریتهای پزشکی در مورد بیماران و مجروحان  طبق دستور پزشك یا پروتکل آفالین 

 انجام مراقبتهای مداوم ومانیتورینگ عالیم حیاتی در محل فوریت و مسیر اعزام تا تحویل بیمار/ مصدوم به مرکز درمانی 

 دارویی صادره از پزشك مشاور مرکز  اجرای کامل دستورات دارویی و غیر 

  هماهنگی واجرای کامل و  به موقع فرامین واحد راهبری و اعزام آمبوالنس در تمامی مراحل انجام ماموریت و ارسال به موقع

 اطالعات درخواستی به آن واحد

  )حضور مداوم و موثر بر بالین بیماران در کابین عقب آمبوالنس )درزمان انتقال بیمار 

 میل فرم ثبت گزارش مراقبت پیش بیمارستانی با دقت کامل و ثبت اطالعات مورد نیاز در زمان مناسبتک 

  شرکت در کالس های آموزشی باز آموزی حین خدمت 

 درانجام مأموریت محوله  *عملیاتی رانندگی با کد 

س آمبوالنس و خودروی ارتباطات اطالق می کد عملیاتی: به کلیه اجزا ناوگان عملیاتی شامل موتورآمبوالنس، آمبوالنس، اتوبو*

 گردد.
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 دستورالعمل ها:

 الف( اداری

می بایست در ابتدای شیفت و براساس تقسیم  وظائف،  "در صورتی که هر دو پرسنل شیفت تکنسین می باشند الزاما -1

وظائف و مسئولیتها  تکنسین ارشد و غیر ارشد مشخص ، در دفتر گزارش روزانه ثبت و بر اساس آن نسبت به انجام

 اقدام نمایند.

جابجایی ساعتی  پرسنل شیفت می بایست با هماهنگی قبلی با مسئول مافوق  واعالم به موقع به دیسپج و قبل  نههرگو -2

 از ترک پایگاه انجام پذیرد

 ب( اخالق حرفه ای   

نگام برخورد با بیمار و یا همراهان پرهیز از استفاده از کلمات و جمالت نامناسب  ودون از شان اخالق حرفه ای در ه -3

 بیمار

از  "در هنگام معاینه بیمار ضروری است یکی از اعضا خانواده بیمار درکنار بیمار مستقر و شاهد معاینه باشد و اکیدا -4

 درخواست خلوت کردن اطراف بیمار و بیرون کردن تمامی همراهان و بستن درب اتاق به قصد معاینه اجتناب گردد.

ل  بیماران خاص  از جمله خانم های جوان،بیماران با اقدام خود کشی و نیز بیماران با زمینه مشکالت اعصاب در انتقا -5

و روان حضور یك نفر همراه بیمار در کابین عقب الزام دارد. درمواردیکه بیمار فاقد همراه است از طریق بیسیم به 

 یمار قیدگردد.دیسپج درخصوص عدم وجود همراه اطالع رسانی و درپرونده ب

افشای جزئیات محل زندگی و اطالعات شخصی بیمار،افشای شماره تماس محل زندگی بیمار ، افشای نوع بیماری و  -6

اعالم آن به دیگران،معاینه بیماران خانم در کابین عقب بدون  حضور شاهد ،تماس با بیمار و یا همراهان  در زمان   

حرفه ای و اخالق پزشکی بوده ودر صورت انجام مطابق  قوانین با آن پس از ماموریت از مصادیق عدم رعایت سر 

 برخورد می گردد.

پرهیز از باقی گذاشتن وسایل آلوده و استفاده شده از قبیل دستکش،سرنگ،گاز،آنژیوکت و.... درمعابر عمومی و یا بر  -7

 بالین بیمار
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 ج( مشاوره پزشکی:    

 موارد در مگر.باشد نمی پزشکی مشاوره انجام به مجاز امدادگر و دهبو تکنسین  وظائف از پزشکی مشاوره انجام -1

 .ارشد تکنسین نظر با و اضطرار

  در صورت حضور پزشك در محل حادثه و بالین بیمار نظر ایشان بر نظر پزشك مشاور مرکز ارجحیت داشته  و  -2

ر مستند سازی می بایست موضوع می بایست دستورات درمانی را بصورت مکتوب اعالم نماید. ضمن اینکه به منظو

به اطالع پزشك مشاور مرکز رسانده شود. درصورت بروز مشکل جدید و یا تغییر وضعیت بیمار حین انتقال و عدم 

 حضور پزشك تکنسین ملزم به انجام مشاوره با پزشك مرکز و اجرای دستورات ایشان می باشد.

 .گردد می  محسوب تخلفات جز و  قانونی غیر10-29 از بعد بویژه و 10-24 از پس پزشکی مشاوره انجام -3

 درموارد ذیل نیاز به انجام مشاوره پزشکی نمی باشد:  -4

 تجزیه بدن  -جمود نعشی -شامل  :جدا شدن سر از بدن   موارد مرگ قطعی 

  ( 10-32مواردی که به هر دلیل بیمار در دسترس تکنسین نمی باشد) بیمار متواری، موارد 

 تبصره:

به عملیات احیای قلبی  منددرصورت عدم پاسخگویی پزشك و یا عدم امکان مشاوره پزشکی در مواردی که بیمار نیاز          

می بایست در اولین فرصت ممکن، گزارش اقدامات انجام شده جهت ثبت و مستند سازی به پزشك   می باشد، وریوی

 مشاور ارائه گردد.
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 :نکات مهم در زمان انجام مشاوره پزشکی

 انجام مشاوره صرفا توسط تکنسین ارشد ) مسئول درمان( قابل انجام است )مگر در موارد اضطرار( -

 .در زمان شروع مشاوره عالوه بر اعالم کد آمبوالنس بایستی کد عملیاتی شخص مشاوره کننده نیز اعالم شود -

 ورهاعالم مشکل اصلی ، سن، جنس،سابقه پزشکی ودارویی  بیمار در زمان انجام مشا -

 اعالم نتایج ارزیابی بیمار،عالئم همراه،وضعیت هوشیاری، تنفس     -

 اعالم کامل عالئم حیاتی بیمار بصورت عدد و اجتناب از بیان جمالتی مانند )نرمال، طبیعی و .... ( -

 پاسخ دقیق به سئواالت پزشك مشاور -

 به همراه ثبت کد پزشك  PCRثبت دستورات پزشك مشاور بصورت کامل در فرم  -

 PCR انجام دستورات پزشك مشاور و ثبت نتایج آن در فرم      -
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 مهارت های تکنسین های عملیاتی

  مدیریت زمان 

 مدیریت استرس 

 ضروری است( و یا پایه دو 2مهارت دررانندگی با کد های عملیاتی مرتبط با فوریت های محوله )داشتن گواهینامه ب 

  اطالعات فنی کد عملیاتی مهارت اولیه و شناخت درخصوص 

  مدیریت و ارزیابی  صحنه 

 مهارت در استفاده از تجهیزات پزشکی موجود در کدهای عملیاتی 

 مهارت در انجام اقدامات درمانی پیش بیمارستانی برای بیماران و مصدومین 

 مهارت های ارتباطی 

 شهرشناسی 

  آشنایی کامل با سیستم اتوماسیون اداری 

 مدیریت منابع 

 

 یف تکنسین عملیاتی درفرایند عملیات:وظا 

 صورت به یا تلفن یا سیم بی طریق از ارتباطات واحد یا پیام مرکز از اعالم یا حضوری مراجعه) فوریت دریافت (1

 هدایت واحد به را مورد باید تکنسین فوریت تشخیص صورت در پایگاه، به بیمار حضوری مراجعه صورت در( الکترونیك

 واحد دستور و اطالع با بایست می محل در درمان و اعزام هرگونه. نماید تکمیل را PCRفرم و اعالم آمبوالنس راهبری و

مراجعه حضوری     .شود انجام( آفالین)  خط برون یا(  آنالین)برخط های دستورالعمل طبق و آمبوالنس راهبری و هدایت

در پایگاه یا آمبوالنس مراجعه و باتوجه به فوریت مورد به مواردی گفته میشود که بیمار و یا مصدوم به تکنسین فوریتها 

                    تشکیل گردیده است. 115وی، فرم گزارش مراقبت اورژانس 

 الزم به ذکر است اهمیت مراجعه حضوری به پایگاه همانند اعالم مامورریت از مرکز پیام  است. 
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واحد اعزام و راهبری آمبوالنس)حد اکثر زمان مجاز از دریافت  حرکت سریع از پایگاه با ثبت و اعالم زمان حرکت به (2

 (18/3/95/د مورخ8513/401ثانیه( )بخش نامه  120و در شب 90ماموریت تا حرکت آمبوالنس در  روز 

 به گوش بودن بی سیم  (3

 ثبت و اعالم  زمان رسیدن به محل فوریت به واحد اعزام و راهبری آمبوالنس* (4

 ایمنی، تعداد بیمار یا مصدومان، تریاژ و درخواست کد مناسب یا بیشتر( ارزیابی صحنه )از نظر (5

 ارزیابی بیمار  (6

 انجام مراقبتهای الزم و اقدامات درمانی مناسب طبق دستور مشاور پزشکی برخط) آنالین(  یا برون خط) آفالین( (7

بیمار به مرکز درمانی و اطالع  **م اعزامبا نظر پزشك مشاور برخط) آنالین(  یا برون خط) آفالین( یا عد تصمیم به اعزام (8

 به واحد اعزام و راهبری آمبوالنس

هماهنگی با واحد پذیرش)واحد اعزام و راهبری آمبوالنس( جهت تعیین مرکز درمانی مناسب و در موارد بد حال ، جهت  (9

 هماهنگی و اعالن آمادگی به اولین مرکز درمانی مناسب

 مرکز درمانی مناسب، ثبت و اعالم زمان حرکت به واحد اعزام و راهبری آمبوالنس در جابجایی اصولی و انتقال بیمار به (10

 .است ضروری عقب کابین در بیمار بالین بر حضورتکنسین بیمارستان، به بیمار اعزام زمان

   تحویل بیمار به مرکز درمانی، ثبت و اعالم زمان رسیدن و تحویل بیمار به اورژانس (11

و تکمیل آن همراه با  PCRقدامات انجام شده و اطالعات خواسته شده مربوط به بیمار در فرم ثبت گزارش مشاهدات، ا (12

 امضا و مهر تکنسین

بازگشت به محل استقرار/پایگاه از مسیر مناسب و پرهیز از هرگونه توقف نابجا در حین بازگشت و ثبت و اعالم زمان  (13

 مربوطه
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 :ها زمان ثبت *

 به مراجعه زمان فقط حضوری مراجعه موارد در (فوریت محل به رسیدن پایگاه، از حرکت فوریت، دریافت شامل ها زمان کلیه

 محل به درمانی،بازگشت مرکز از حرکت درمانی، مرکز به تحویل درمانی، مرکز به رسیدن فوریت، محل از حرکت ،) تکنسین

 .گردند اعالم ارتباطات مرکز به و ثبت PCR فرم در بایست می فوریت خاتمه و استقرار

 
 عدم اعزام شامل یکی از موارد زیر می باشد: ** 

  :و توصیه های الزم جهت مراجعه سرپایی به بیمار و همراهان  تشخیص عدم فوریت با نظر پزشك  انجامعدم فوریت

 صورت می گیرد . 

 است. ، تشخیص مرگ با نظر پزشك مشاور****مرگ بیمار: بجز در موارد اندیکاسیون های مرگ قطعی 

ساعت پس از  4تا 2)سفت و سخت شدن عضالت که معموال بین جمود نعشی -موارد مرگ قطعی: جدا شدن سر از بدن****

 تجزیه بدن  -مرگ اتفاق می افتد(

  عدم رضایت بیمار یا همراهان: مخاطرات احتمالی عدم انتقال به مرکز درمانی به بیمار و همراهان توضیح داده می

انگشت از بیمار و همراه وی بر اساس اصول قانونی و ضمن ثبت مشخصات کامل و نسبت ایشان  شود. امضاء و اثر

با بیمار اخذ می شود. بیمار یا همراه بیمار طی تماسی با مرکز ارتباطات اعالم می دارد که علت عدم رضایت وی جهت 

 "نیروی انتظامی"همکاری مقامات قضاییاعزام چه می باشد. )در مورد بیماران بد حال این مورد مستثنی بوده و با 

اعزام باید به بیمارستان صورت پذیرد.(. در شرایط خاص عالوه بر رعایت موارد فوق از یك نفر دیگر به عنوان شاهد 

 امضا با اثر انگشت اخذ گردد. 
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 دستورالعمل ها:
 ثبت و اعالم تمامی زمانهای انجام ماموریت بصورت واقعی  -1

زمان و یا ارسال هر پیام به دیسپج  می بایست تایید دریافت پیام از دیسپج اخذ گردد و پرسنل دیسپج  پس از اعالم -2

 ملزم به اعالم کد آمبوالنس پیام دهنده درهنگام دریافت پیام ها می باشند.

 هرگونه عواقب ناشی از عدم اعالم به موقع و ثبت زمانهای ماموریت برعهده پرسنل خاطی خواهد بود -3

یت محدوده زمانی اعالم شده مراحل مختلف ماموریت)زمان حرکت، زمان رسیدن،زمان حضور بر بالین رعا -4

 .،......( الزامی استدقیقه(10)حداکثر ، زمان توقف در بیمارستاندقیقه( 20)حداکثربیمار

پایگاه تخلف  هرگونه تاخیر در اعزام فوری به ماموریت شامل تاخیر در پاسخویی بیسیم و یا حرکت آمبوالنس از -5

 محسوب می گردد.

در هنگام ماموریت حضور بر بالین بیمار وظیفه هر دو نفر از پرسنل عملیاتی بوده و انجام کلیه اقدامات بالینی تا زمان  -6

تحویل بیمار به مرکز درمانی می بایست با همکاری هردونفر و با مسئولیت تکنسین ارشد صورت پذیرد. در شرایط 

و ایمن جهت پارک آمبوالنس وجود ندارد تکنسین راننده موظف است پس از اطمینان از محل خاص که محل مناسب 

 بر بالین بیمار حاضر گردد.  "پارک مناسب و ایمن آمبوالنس حتما

به بیمار و یا بستگان درجه یك در خصوص بیمارانی که به مراکز درمانی منتقل نمی   PCRتحویل نسخه دوم فرم  -7

،عدم همکاری و فوت قبل از رسیدن آمبوالنس، در تمامی ماموریتها نسخه اصلی فرم گزارش  10-29شوند اعم از موارد

در پایگاه بایگانی می گردد بجز مصدومین ناشی از تصادفات که توسط اورژانس به مراکز درمانی منقل می گردند که 

 در اینصورت نسخه اصلی تحویل مرکز درمانی می شود.

بایست بصورت خوانا،کامل و فقط با خودکار آبی تکمیل شده و به ترتیب تاریخ و شماره فرم  می  PCRکلیه فرم های  -8

وبراساس نتیجه ماموریت ضمن مراقبت از هرگونه تاخوردگی ، چروکیدگی و یا کثیف شدن در پوشه مخصوص پایگاه 

 نگهداری گردد  

ممنوع و اعتراضات و درخواستها  115یق خطوط اعالم هرگونه اعتراض به ماموریت از طریق بیسیم و یا تماس از طر -9

جهت پیگیری ماموریت می بایست از طریق فرایند مشخص وبا  اعالم به واحد کنترل کیفیت بررسی و نتیجه آن منعکس 

 گردد.

 داروهایی که بصورت ویال می باشد در صورت استفاده قسمتی از آن، باقیمانده معدوم گردد.  -10
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 نکات مهم:

اجهه آمبوالنس حین انجام  فوریت با مدد جوی جدید، تصمیم برای انجام فوریت جدید و لغو فوریت قبلی : در صورت مو1 

 10-7کد بیشتر به محل حادثه  )شامل موارد  نیاز به اعزام فقط به عهده واحد اعزام و هدایت آمبوالنس می باشد. در صورت

 نس ، طبق دستور ایشان عمل شود.باید پس از اطالع به واحد اعزام و هدایت آمبوال (شدن کد

در موارد مراجعه حضوری به آمبوالنسی که در حال اعزام به محل فوریت است: تکنسین موظف به اطالع به واحد اعزام  : 2   

و راهبری آمبوالنس است و واحد اعزام راهبری آمبوالنس موظف به تعیین تکلیف در مورد ادامه فوریت قبل و یا رسیدگی به 

 ر جدید می باشد.بیما

: در موارد مراجعه حضوری به آمبوالنسی که در حال انتقال بیمار به مرکز درمانی می باشد  تکنسین موظف به اطالع به 3 

واحد اعزام و راهبری عملیات است و واحد اعزام راهبری عملیات موظف به تعیین تکلیف در این مورد می باشد . در صورتی 

می باشد آمبوالنس باید پس از اطالع به واحد اعزام و راهبری آمبوالنس به مسیر  10-99زام بیمار که آمبوالنس در حال اع

ادامه دهد و در سایر موارد با توجه به شرایط موجود طبق دستورالعمل مرکز ارتباطات موظف به ادامه فوریت قبل و یا 

 رسیدگی به بیمار جدید می باشد.

 

است، می بایست با  10-99ال بیمار به بیمارستان دچار تصادف شود : اگر بیمار/ مصدوم بدحال: اگر آمبوالنس در مسیر انتق4

اطالع به مرکز اعزام و راهبری آمبوالنس به مسیر خود ادامه دهد. در صورتیکه تصادف جرحی است می بایست جهت ادامه 

 مسیر از مرکز ارتباطات تعیین تکلیف نماید.

 

 انجام ضمن باید تکنسین امنیتی، های محیط در آمبوالنس استقرار زمان در مصدوم/ یمارب حضوری مراجعه : درصورت5

 موارد در. نماید مصدوم برای کد درخواست ، عملیات راهبری و اعزام مرکز با ارتباط برقراری و بیمار برای اولیه اقدامات

 طبق باید امنیتی غیر موارد در.  شود منتقل اول دک توسط بیمار است ممکن عملیات، راهبری و اعزام واحد هماهنگی با خاص،

 انتقال به نسبت ارتباطات مرکز با هماهنگی ضمن باید ، مراسم و ها محل در استقرار موارد در. شود عمل ارتباطات مرکز نظر

 .گردد اقدام عملیات راهبری و اعزام واحد دستور طبق بیمار/ مصدوم
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 ان:نکات الزم درخصوص انتقال بیمار  

 و ماند می باقی صحنه در عملیاتی کد اولین باشند، می نفر 3 از بیش مصدومین/ بیماران تعداد که خاص موارد در 

 دستورالعمل )طبق  عملیات فرمانده حضور صورت در.  گیرد می عهده به را بیماران تریاژ و صحنه مدیریت نقش

 .شد خواهد انجام ایشان دستور طبق وظایف محلی(

 که به تشخیص پزشك یا تکنسین، بیمار نیاز به انتقال بوسیله آمبوالنس به مرکز درمانی داشته  ولی بنا به  درمواقعی

بیمارستان مورد درخواست ویا درخواست بیمار جهت انتقال به بیمارستانهای خارج از  عدم پذیرشدالیلی ازجمله 

بلکه می بایست پس از توضیح  دلیل عدم همکاری نبوده تکنسین مجاز به عدم انتقال بیمار و اخذ امضا بهمحدوده،  

شرایط اورژانس پیش بیمارستانی در خصوص انتقال بیماران به اولین مرکز درمانی که دارای تخصص الزم برای 

بیمار می باشد و در صورت متقاعد نشدن، با اطالع رسانی کامل شرایط بیمار به واحد راهبری و اعزام آمبوالنس 

ضبط مکالمه و درخواست علت عدم همکاری بیمار  نسبت به انتقال و یا عدم انتقال با نظر مسئول شیفت ضمن ثبت و 

 تصمیم گیری  نماید.

 وروان اعصاب بیماران انتقال 

 انتقال کلیه بیماران اعصاب و روان با شرایط ذیل ضروری است:          

ب به خود و یا دیگران دارد حتی اگر بیمار این موضوع را مواردی که خانواده بیمار اعالم می کند، بیمار قصد آسی -1

 انکار کند.

بیماری که قصد آسیب به خود و یا دیگران داشته ولی  هنگام حضور پرسنل اورژانس خواب است  و بطور حتم اگر  -2

ز پرسنل بطور حتم قبل ا 110بیدار شود مجددا قصد آسیب به خود و دیگران را خواهد داشت) در این موارد عوامل 

 اورژانس در صحنه حاضر باشند(.

 تغییرالگوی رفتاری  در بیمارانی که سابقه  بیماری روان دارند. -3

 افرادی که قصد خود کشی دارند حتی اگر با کمترین ابزار  به آن فکر کرده باشند. -4

صص معالج داشته از پزشك متخ 115بیماران با سابقه بیماری روان که دستور بستری و انتقال بوسیله آمبوالنس  -5

 باشند. حتی اگر درهنگام حضور پرسنل اورژانس هیچ تغییر رفتاری نداشته باشد.

 بدیهی است رعایت  نکات الزم جهت ایمنی صحنه ضروری و در الویت می باشد.
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 انتقال بیماران دارای شرایط کد سما 

 یند ذیل عمل نمائید:در انتقال بیمارانی که دارای  شرایط اعالم کد سما می باشند طبق فرا   

درخواست اعالم کد سما توسط تکنسین ارشد آمبوالنس از طریق بیسیم به دیسپج و اعزام بیمار به  -1

 بیمارستان)بیمارستان شهید بهشتی در استان قم(

درصورت حضور بیمار در خارج از شهر)مسافت طوالنی( و دارای شرایط الزم جهت فعال شدن کد سما تکنسین  -2

 درخواست اورژانس هوایی جهت انتقال بیمار می باشد. ارشد موظف به

 :انتقال مصدومین با عضو قطع شده 

 عضو قطع شده را با محلول نرمال سالین شستشو دهید. -1

عضو قطع شده را در یك گاز استریل مرطوب بپیچانید و داخل کیسه پالستیکی تمیزگذاشته و درب آن را محکم  -2

 ببندید.

 خ قرار دهید.) عضو قطع شده را مستقیم با یخ درتماس قرارندهید(کیسه را داخل ظرف محتوی ی -3

 مشخصات بیمار را بر روی کیسه یادداشت کنید. -4
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 :انتقال مصدومین توسط اورژانس هوایی     

 درهنگام درخواست  اورژانس هوایی جهت انتقال مصدوم رعایت موارد ذیل ضروری است:                                 

 پرواز: ایمنی اصول رعایت 

 شامل:

 بالگرد  به شدن نزدیك نحوه    -1

 مانع بدون متری 30 حداقل شعاع تا شیب، بدون بودن، مسطح: جمله از شرایطی دارای که فرود بالگرد محل انتخاب  -2

   ،... و باشد هداشت را بالگرد فرود قابلیت و سفت زمین سطح باشد،... و برق کابل یا و برق تیر درخت، قبیل از مرتفع

         پیشنهاد خلبان به تنها  مارشالینگ عالئم با بالگرد رسیدن زمان در و انتخاب زمینی اورژانس تکنسین توسط

 است( پروازی کادر و خلبان عهده بر فرود عدم ویا فرود تصمیم شود.) می

 انتخاب مناسب موقعیت مکانهای فرود بالگرد که از قبل پیش بینی شده است -3

 بیمار  و آمبوالنس استقرار محل  -4

 بالگرد  کامل فرود زمان تا آمبوالنس دربهای داشتن نگه بسته -5

 از دور به محلی در وی از مراقبت اینصورت غیر در و آمبوالنس داخل المقدور حتی بیمار یا و مصدوم از مراقبت -6

 بالگرد  فرود  محل

 باد مسیر تعیین جهت راهنما پرچم از بالگرد رویت زمان در. زپروا کادر راهنمائی جهت مارشالینگ عالئم از استفاده  -7

 از یکی توسط فرود محل نزدیك در و ثابت بصورت بالگرد رویت زمان در پرچم منظور همین به .شود استفاده

 ودفر انتخابی محل و   ازبالگرد ایمن فاصله در( کننده راهنمایی) مارشالر شود. فرد نگهداشته زمینی اورژانس پرسنل

 .گیرد قرار

 جاده  اصولی کردن مسدود  -8

 بالگرد فرود محل به شدن نزدیك از ممانعت و صحنه در حاضران از مراقبت  -9

   امن محیطی ایجاد جهت راه پلیس و انتظامی پلیس توان ازاستفاده  -10

 downwash با آن شدن پرتاب و حرکت امکان تا کامل بصورت قبیل این از وسایلی و چادر مالفه، کردن فیگس -11

 باشد  نداشته وجود بالگرد

 اشیا شدن پرتاب از ممانعت و بالگرد فرود هنگام در... و عینك کاله، مانند شخصی وسایل از نگهداری و مراقبت  -12

 و.... خود اطراف
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 موقع: به و دقیق رسانی اطالع 

 شامل: 

 بالگرد  اعزام اندیکاسیونهای توجه داشتن به   -1

 هوائی  آمبوالنس اعزام عدم یا و اعزام گیری تصمیم جهت دیسپچ به سریع رسانی اطالع  -2

 پرواز  محدودیت گرفتن نظر در و ماموریت زمان مجروحین، تعداد توجه به -3

 بالگرد  فرود جهت شده گرفته نظر در محل دقیق آدرس اعالم  -4

 ماموریت  محل بر حاکم جوی شرایط داشتن نظر در -5

 دریافت و بالگرد شدن نزدیك زمان در بیسیم بودن گوش به یتمامور شرایط بودن مناسب و امکان صورت در  -6

 به توجه با دیسپچ به بالگرد درمانی مرکز 10.96 و محل10.97 اعالم همچنین و هوائی آمبوالنس احتمالی پیامهای

  ... و دیسپچ با هوائی پرسنل ارتباط برقراری امکان عدم

 

 مصدوم:/  بیمار انتقال علمی اصول رعایت 

 شامل:

          منظور به کد در موجود امکانات کلیه از استفاده بورد و بك النگ برروی مصدوم کامل کردن فیکس  -1

 اندامها  فیکساسیون

 و بالگرد توقف زمان کاهش  منظور به بورد بك النگ برروی دائم بصورت  کمربند و ایمبوالیزر هد از استفاده -2

 تجهیزات  جایگزین

 آن  مطمئن فیکساسیون با راههم مناسب و درشت رگ انتخاب -3

 مصدوم احتمالی زخمهای مناسب پانسمان و خونریزی کنترل  -4

 زمان مدت کمترین در  مصدوم/ بیمار و شده انجام نیاز مورد شکل بهترین به بیمار الزم جهت درمانی اقدامات  -5

 .دشو بالگرد تحویل پروازی کادر و هوایی اورژانس تکنسین هماهنگی و مدیریت با انتظار

 کتبی  بصورت هوائی آمبوالنس پرسنل به شده انجام اقدامات مختصر و حال شرح ارائه  -6

 وی  بیماری یا و مصدومیت نوع به باتوجه بیمار از مراقبت علمی اصول کلیه رعایت  -7

 ثبت دقیق فرمهای تحویل بیمار خصوصا زمانهای درخواست شده در فرم  - 8       

بورد و اسکوپ از تکنسین ¬بك¬النگ آتل، گردنی، کالر تجهیزات قابل جایگزین از قبیل جایگزینی و تحویل  -9       

 جایگزینی به منظور باشد، نداشته وجود علتی هر به شده استفاده وسایل جایگزینی امکان که مواردی اورژانس هوایی. در

 .آید بعمل الزم هماهنگی دیسپچ شیفت مسئول با بایستی شده ذکر اقالم
 

 



 

 

 .ر گرددهر که از خودراضی باشد، خشم بر وی بسیا                 

18 

 

 کاسیونهای اعزام بالگرد      اندی

 پوشش حوادث پرتلفات یا غیرمترقبه (1

 در موارد قطع عضو ) باالتر از مچ دست و مچ پا ( (2

 ترومای نافذ سینه، شکم، جمجمه (3

 ترومای قفسه سینه که منجر به عارضه سینه مواج شده است. (4

 اعث تهدید جان بیمارمی گردد.سکته های قلبی و مغزی که امکان انتقال زمینی ندارند یا انتقال زمینی ب (5

 به همراه کاهش سطح هوشیاری %10سوختگی های شدید باالی  (6

 استخوان بلند،  شکستگی شدید لگن 2یا بیشتر از  2شکستگی  (7

 ترومای ستون فقرات با شواهد پاراپلژی (8

 دانشگاه، قطب یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی EOCاعزام بالگرد بنا به درخواست  (9

 115م بالگرد بنا به درخواست مدیر یا مدیر جانشین اورژانس اعزا (10

 انتقال تجهیزات و نیروی انسانی متخصص به صحنه حادثه در حوادث پرتلفات یا غیرمترقبه درصورت لزوم (11

 ارزیابی منطقه حادثه در حوادث پرتلفات یا غیرمترقبه از طریق هوایی (12

حاضار در صاحنه، بناا باه دالیلای کاه امکاان انتقاال زمینای  115اعزام باالگرد بناا باه درخواسات نیروهاای اورژاناس  (13

 بیمار یا مجروح نیست یا انتقال زمینی باعث تهدید جان بیمار می شود.

      اعاازام بااالگرد جهاات ارائااه خاادمات بااه مااادران باااردار و در حااال زایمااان کااه بنااا بااه تشااخیص نیروهااای حرفااه ای (14

مشاکل و یاا احتماال باروز مشاکل وجاود داشاته و نیااز باه انتقاال باه ) ماما، متخصص زناان( پروساه زایماان دچاار 

مرکااز مجهزتاار ماای باشااد و امکااان انتقااال زمیناای میساار نیساات و یااا درخواساات هااایی در ایاان رابطااه کااه از جانااب 

 نیروهای غیر حرفه ای یا نیمه حرفه ای ) بهورز ( بدلیل انسداد راه زمینی صورت می پذیرد.

 ال مصدوم یا بیمار بین مراکز درمانی بر اساس موارد ذیل صورت پذیرد:اعزام بالگرد جهت انتق (15

( ارجاااع تعااداد زیاااد بیمااار یااا مصاادوم بااه یااك مرکااز درمااانی بطااور همزمااان و عاادم توانااایی ماادیریت بیماااران یااا 15-1

 مصدومین بدلیل کمبود امکانات و نبود امکان انتقال مصدومان بصورت زمینی

امکانااات و یااا تخصااص الزم جهاات پوشااش خاادمات بااه بیمااار یااا مصاادوم اساات و تااأخیر در ( مرکااز درمااانی فاقااد 15-2

 انتقال، باعث مخاطرات جدی می گردد و انتقال زمینی نیز زمان بر بوده و می تواند باعث تهدید حیات بیمار شود.

 هر نوع فوریت پزشکی درمناطق کوهستانی با عدم امکان دسترسی زمینی (16

معااات و مراساام باار اساااس درخواساات شااورای تااأمین ) شهرسااتان، اسااتان، کشااور( بااا اسااتقرار بااالگرد در تج (17

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی EOCهماهنگی 

 

 :مجروح يا بيشتر از آن داشته باشد. 3حوادث پرتلفات، حوادثي است كه  نکتـه 
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 بخش دوم :آمبوالنس

 حسب اهمیت آمادگی آمبوالنس در انجام عملیات ، رعایت موارد زیر ضروری است:

 : (آماده بودن آمبوالنس به لحاظ تجهیزات فنی غیر پزشکی1

در زمان تعویض شیفت، آمبوالنس باید به صورت آماده تحویل شیفت بعد گردد. در ابتدای شیفت جدید پرسنل باید آمبوالنس  

باک بنزین( ، تجهیزات رادیویی ، تجهیزات غیر  را از نظر نظافت ظاهری و داخل، پر بودن باک بنزین ) حتی االمکان به میزان 

 . ست چك و آماده نماید. هرگونه نواقص و کمبودها در دفتر تحویل تحول روزانه آمبوالنس ثبت گرددپزشکی مطابق پیو

 (آماده بودن آمبوالنس به لحاظ تجهیزات پزشکی و دارویی: 2

، می بایست از نظر دارو و تجهیزات پزشکی بررسی و پس از بازگشت به پایگاه از فوریتکد عملیاتی در ابتدای هر شیفت و 

و تجهیزات پزشکی در میل گردد. در بررسی ابتدای شیفت توسط پرسنل شیفت جدید می بایست کمبودها و نواقص دارویی تک

و در پایان شیفت مجموع    PCRدفتر تحویل و تحول روزانه ثبت گردد. پس از هر فوریت داروهای مصرف شده در فرم 

 داروها و تجهیزات مصرفی باید ثبت گردند.

  شستشوی آمبوالنس:( نظافت و 3 

 کد های عملیاتی باید همیشه از نظر ظاهری ، نظاقت و گندزدایی داخل کابین بیمار در وضعیت مناسبی باشد.   

 شستشونظارت صحیح انجام نحوه بر عملیاتی تکنسین و بوده وی با شستشو مسوولیت پایگاه در خدمات حضور درصورت 

 که صورتی در.باشد تکنسین می دو هر عهده بر شستشو وظیفه سولیتم خدماتی، نیروی وجود عدم درصورت نماید

 شود، واگذار آمبوالنس به ارتباطات مرکز طرف از بعدی ماموریت و باشد نشده گندزدایی و شستشو و بوده خونی آمبوالنس

 اعزام بعدی ماموریت هب باید گندزدایی و شستشو انجام بدون آمبوالنس ، مرکز آن مسوولیت با و ارتباطات دستورمرکز طبق

 .شود
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 ؤولیتمس.است صادق نیز باشد ناقص تجهیزات یا و باشد مشکل دچار مکانیکی لحاظ به آمبوالنس که شرایطی در موارد این

 ریقط از و گردد اعالم پایگاه مسوول به بایست می موارد این باشد می آمبوالنس کننده اعزام واحد عهده به احتمالی مشکالت

.شود بررسی پیام مرکز/ ارتباطات مرکز تصمیم بودن اشتباه یا درست ها، روش بهبود و کیفیت کنترل واحد  

تبصره:کلیه کد های رزرو نیز مشمول موارد سه  بند ذکر شده در باال می باشند آمبوالنس رزرو می بایستی همیشه در حالت 

 آماده برای عملیات آماده گردد.

 نقص فنی حین عملیات:  (4

ه کد عملیاتی حین ماموریت دچار نقص فنی گردد، پس از اعالم به مرکز ارتباطات و درخواست آمبوالنس دوم در صورتی ک

درصورتی که در آمبوالنس بیمار حضور داشته باشند تکنسین موظف به ادامه مراقبتهای درمانی تا رسیدن آمبوالنس کمکی 

برگ ماموریت اورژانس تکمیل شده و نسخه دوم آن تحویل کد درصورت تحویل بیمار/ مصدوم به کد دوم، باید  می باشند و

دوم شود. آمبوالنس دوم باید تمام اطالعات برگه ماموریت کد اول را وارد فرم ماموریت خود نماید  و برگه ماموریت کد اول 

برای این مصدوم باز شده و فایل  2نیز الصاق شده به برگه خود در پایگاه بایگانی نماید. در سیستم ثبت الکترونیك نیز باید 

 تکمیل گردد.

  :ها آمبوالنس ای دوره های بازدید (5

 از پیشگیری و حیث هر از آمبوالنس بودن سالم لزوم و درمانی مراکز به بیماران سریع و صحیح انتقال اهمیت به توجه با

 .     پذیرد می صورت باید کامل چکاب ای دوره صورت به بیمار، انتقال حین ناگوار حوادث وقوع
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 دستورالعملها:

تحویل و تحول آمبوالنس مطابق چك لیست و تصویر آمبوالنس موجود در دفتر پایگاه انجام شود. روئیت هرگونه  -

آسیب دیدگی جدید پس از تعویض شیفت برعهده فرد تحویل گیرنده می باشد. درصورت عدم ثبت گزارش مسئولیت 

 ل گیرنده خواهد بود.آسیب وارده بر عهده آخرین فرد تحوی

درصورت آسیب دیدگی و یا تصادف آمبوالنس موضوع بالفاصله به دیسپج اعالم وگزارش کتبی آن درفرم مخصوص  -

 ساعت تحویل مسئول ناحیه گردد. 72بصورت کامل و خوانا ثبت و پس از پایان شیفت و حداکثر تا 

رصورت نداشتن بیمار و یا در شرایطی که امکان هنگام عبور از مسیرهای کم عرض و یا حرکت بصورت دنده عقب د -

 ترک بیمار تا لحظاتی وجود دارد تکنسین دیگر می بایست تکنسین راننده را کمك و راهنمایی نماید.

 پس از اتمام ماموریت آالرمهای آمبوالنس خاموش و کلیه مقررات درخصوص شرایط پارک آمبوالنس رعایت گردد. -

اه باید به گونه ای باشد که آمبوالنس در شرایط اعزام فوری در حداقل زمان ممکن و نحوه پارک آمبوالنس در پایگ -

 جلوی آمبوالنس به سمت درب خروجی پایگاه و یا پارکینگ باشد.

جهت باز نمودن قفل درب آمبوالنس فقط درب راننده با سوئیچ باز شود و جهت بازکردن سایر دربها از کلید قفل  -

 ستفاده گردد.مرکزی داخل کابین جلو ا

درصورت شکستن هرگونه قطعه و یا لوازم آمبوالنس ضمن گزارش علت شکستگی قطعه معیوب جهت تعمیر نگهداری  -

 شود.

به هنگام دور زدن و درحالت توقف کامل ازچرخاندن فرمان آمبوالنس تا انتها   خودداری شود. بهتر است قبل از  -

 مورد نظر چرخانده شود.توقف کامل و درشروع حرکت آرام فرمان به سمت 

 به هنگام عبور از دست اندازها و سرعت گیرها سرعت مناسب رعایت شود. -

در هنگام عبور از صحنه های تصادف با توجه به وجود احتمالی اشیا تیز و برنده جهت پیشگیری از آسیب به  -

 الستیکها دقت الزم به عمل آید.
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 ف طوالنی مدت کولر آمبوالنس خاموش گردد.درهنگام بازبودن دربها و شیشه ها و همچنین توق -

 خارج و اقدام هرگونه از قبل آمبوالنس، جزئی تعمیرات انجام منظور به پایگاه در نقلیه واحد کارشناسان حضور درصورت -

 دیسپج شیفت مسئول به ضبطی تلفن خطوط یا و بیسیم طریق از و عملیاتی پرسنل توسط مراتب آمبوالنس شدن ماموریت از

 نقلیه کارشناسان حضور درمدت بایست می اینکه ضمن نمایند، اقدام تعمیرات به نسبت الزم هماهنگی و اطالع از پس تا الماع

 بودن آماده و تعمیرات پایان اعالم به ملزم بالفاصله کار انجام از پس و داشته حضور ایشان کنار در  راننده تکنسین

 بیش) مدت طوالنی تعمیرات انجام خصوص در است بدیهی. باشد می دیسپج فتشی مسئول به ماموریت انجام جهت آمبوالنس

  .گردد منتقل تعمیرگاه به معیوب وآمبوالنس جایگزین رزرو آمبوالنس بایست می( یکساعت از

از تلفن  رعایت کلیه قوانین راهنمایی و رانندگی در زمان استفاده از آمبوالنس از جمله بستن کمربند ایمنی و عدم استفاده  -

 همراه، ....... در حین و یا برگشت از ماموریت الزامی است. 

رانندگی وسائل نقلیه انتظامی و امدادی هنگامی که برای انجام ماموریت فوری  راهنمایی و براساس قوانین   -

جاز به انجام اعمال درحرکتنددرصورت بکار بردن چراغ گردان ویژه اعالم خطر یا آژیر تاحدودی که منجر به تصادف نشود م

                      ذیل می باشند.                                                                                                                

 توقف در محل ممنوعه -1

 تجاوز از سرعت مجاز و سبقت از سمت راست وسیله نقلیه دیگر -2

 اه و همچنین دور زدن در نقاط ممنوعهعبور از طرف چپ ر -3

محل ها تا  عبور از چراغ قرمز یا رعایت نکردن عالئم دیگر ایست مشروط بر اینکه از سرعت وسیله نقلیه در اینگونه -4

 حداقل امکان کاسته شود.

 رانندگان وسائل نقلیه امدادی در هیچ وضعیتی حق تردد در معبر عبور ممنوع را ندارند.
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 آمادگی آمبوالنس در زمستان: دستورالعمل

درهنگام توقف آمبوالنس در پایگاه بخاری)رادیاتور( نصب شده در کابین عقب و با استفاده از برق شهر روشن شود.  -1

از قراردادن سایر اشیا و یا نشستن بر روی دستگاه و یا پاشیدن آب به قسمتهای برقی دستگاه اجتناب گردد.همچنین 

 رموستات دستگاه بر روی حداکثر درجه خودداری گردد.از تنظیم و قرارگیری ت

 دقیقه روشن شود.5ساعت یکبار آمبوالنس به مدت 4در صورت کاهش دما به زیر صفر درجه سانتیگراد هر  -2

درهنگام بارش برف از الستیکهای یخ شکن جهت چرخهای عقب استفاده گردد و در صورت انباشته شدن سطح معابر  -3

 استفاده گردد.از برف از زنجیر چرخ 

روز یکبار 15به منظور جلوگیری از نقص فنی و افزایش بازدهی سیستم کولر آمبوالنس درهوای گرم  الزم است هر  -4

 دقیقه کولر آمبوالنس روشن وگزارش آن در دفتر پایگاه ثبت گردد. 10و به مدت 

نل ملزم به تمرین بستن حداقل یك داشتن مهارت بستن زنجیر چرخ جهت کلیه پرسنل عملیاتی الزامی است وکلیه پرس -5

 نوبت زنجیر چرخ آمبوالنس درسال و در شرایط عادی می باشند.

  بازدید منظم از ست زنجیر چرخ و اطمینان از سالم بودن آن و قرارگیری داخل آمبوالنس در فصل زمستان -6
 

 
 


